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Dit deel bevat in de eerste plaats het slot van de subfamilie der Plebejinae, ge-

volgd door de subfamilie der Theclinae, waarmee de familie der Lycaenidae vol-

tooid is. Tijdens het gereedmaken van dit Supplement verscheen een publicatie

van D. Murray, The genera of the European Lycaenidae (1954, Entomologist,

vol. 87, p. 4—11), vi^aarin weer een geheel andere indeling gegeven wordt, dan

hier gevolgd is. Voor bizonderheden zij naar het artikel zelf verwezen.

Na de Lycaenidae volgen de Nymphalidae. Deze familie verdelen we in de

volgende subfamilies: Apaturinae, Limenitiinae, Melitaeinae, Argynninae en

Nymphalinae. In dit Supplement komen de eerste drie aan de orde. Voor de be-

handeling van de Melitaeinae zijn de verschillende monografieën van HiGGiNS

geraadpleegd, gepubliceerd in de Transactions of the Royal entomological Society

of London. Voor verdere bizonderheden zie de tekst.

LYCAENIDAE

Plebejinae

Maculinea van Eecke

Maculinea arion L. Uiterst zeldzaam en stellig niet inheems. De enkele exem-

plaren, die nu en dan met grote tussenpozen gevangen worden, zijn ongetwijfeld

zwervers uit omringend gebied. Maar omstreeks het begin dezer eeuw was arion

plaatselijk niet zeldzaam en ook DE Gavere meldt uitdrukkelijk, dat de vlinder

in 1851 in de omgeving van de stad Groningen gewoon was. Men krijgt dan ook

wel de indruk, dat arion hier te lande vroeger inheems was, maar (door minder

gunstige oecologische omstandigheden ?) later uit onze fauna verdween. En blijk-

baar is het hem niet meer gelukt het verloren gebied weer te herwinnen. Vergelijk

ook de Duitse ervaringen !

In Denemarken op Bornholm, Seeland, Moen en Fünen en op verschillende

plaatsen in Jutland, maar over het algemeen zeldzaam. In Sleeswijk-Holstein tien-

tallen jaren geleden op drie vindplaatsen in Oost-Holstein; bij Hamburg vroeger

lokaal en soms niet zeldzaam, laatste bekende vangst twee exemplaren in 1915;

volgens Rehberg (1878) bij Bremen, later nooit meer gevonden, behalve één

exemplaar vóór 1924; in Hannover lokaal in de omgeving van de stad en in het

middelgebergte in het zuiden; in Westfalen lokaal in het heuvel- en bergland; in

de Rijnprovincie in het zuiden, door Püngeler nog vermeld van Waldheim.

283



284 Tijdschrift voor Entomologie, deel 98, afl. 4, 1955 (115)

In België uitsluitend in het zuidoosten in de provincies Luxemburg en Namen,

noordelijk tot Han en Houffalize. Op de Britse eilanden zeer lokaal in het zuiden

van Engeland, vooral in Cornwall, Devonshire en op de Cotswold Hills, maar

ook in enkele kolonies meer in het binnenland, hoewel ook hier arion op ver-

schillende plaatsen al uitgestorven is. Zie Ford, Butterflies, p. 126—127 en kaart

18 (1946). De vlinder is een van de grootste zorgenkinderen van de Commissie

tot bescherming van de Britse Fauna.

Eén generatie, waargenomen van begin juni tot begin september (7. VI tot

8. IX), meest in juli en augustus.

Vindplaatsen. Gr.: Groningen (of in elk geval in de buurt van de stad; de

Gavere, 1867, Tijdschr. Entom., vol. 10, p. 191: „plus rare [dan alcon'] et quelques années

on la chercherait en vain. Fréquente en 1851."). Gdl.: Spankeren, juli 1914 (Leids Mus.);

De Steeg, 1887 (Zool. Mus.), 5.VII.1933 (van Katwijk); Mariëndaal, 1853, verscheidene

exemplaren (Bouwst. Fauna Nederl., vol. 2, p. 146, 1856), 1858 (Leids Mus.); Winters-

wijk, 16.VII.1936 (Lanz); Slangenburg, Doetinchem, Laag-Keppel (hier in 1902 en 1903

vrij veel door Klokman gevangen; nog 26 exemplaren in de collectie van het Zool. Mus.,

drie in die van het Leids Mus., vijf in die van de Vos, vier in die van Latiers en één in

de collectie Bentinck; te Laag-Keppel weer 29.VII.1908 door dezelfde verzamelaar). Z.H.:

Lisse, 15.VIII en 8. IX. 1877 (Leids Mus.). N.B.: Breda, drie mannetjes in augustus 1865

(Heylaerts, 1870, Tijdschr. Entom., vol. 13, p. 145), één exemplaar juli 1895 (Mus. Rot-

terdam); Rijen, een $ 22.VII. (1877?) (Snellen, 1878, Tijdschr. Entotn., vol. 21, p.

LXXXV; bovendien vermeldt deze in vol. 28, p. XXV, 1885, nog twee exemplaren van

Rijen uit de collectie Heylaerts). Lbg.: Kerkrade, 7.VI.1927 (Prick), 22.VIIL1950, afge-

vlogen $ (Sogeler); Vaals, 15.VII.1898 (van der Weele).

Variabiliteit. In zijn oorspronkelijke beschrijving citeert Linnaeus

Roesel's figuren, getekend naar exemplaren uit de omgeving van Neurenberg.

Deze nominaatvorm vliegt volgens Fruhstorfer (1917, Iris, vol. 31, p. 28) o.a.

ook in Baden en Opper-Beieren. Het is een vrij grote vorm, vooral op de voor-

vleugels prachtig getekend met opvallende grote submediane vlekken.

De in Nederland gevangen exemplaren verschillen heel duidelijk van deze

Zuidduitse vorm. Ze zijn kleiner en de vlekken op de bovenzijde der voorvleugels

zijn minder geprononceerd, de donkere achterrand op voor- en achtervleugels is

smaller en op de onderzijde der voorvleugels zijn de subterminale vlekken niet

diepzwart, zoals bij de nominaatvorm, maar lichter, meer grijszwart, waardoor

de onderzijde bij de Nederlandse vorm minder sterk gevlekt lijkt dan bij de

nominaatvorm. De in ons land gevangen exemplaren behoren tot een nog niet

beschreven subspecies, die ik subsp. gelriae noem.

Observation. Maculinea arion at present is a great rarity in Holland and certainly

not indigenous. It is, however, very probable, that the butterfly was formerly a native of our

country. In the beginning of this century it was locally not uncommon in the eastern part of

the province of Guelderland.

All specimens caught in the Netherlands differ from the nominate form, the type locality

of which is Nürnberg in South Germany. They are distinctly smaller: span of the wings

of the nominate form 33—36 mm, of the Dutch specimens 28—35 mm. The spots on the

upper side of the fore wings are less pronounced, the dark outer border of fore and hind

wings is narrower and the chevrons on the under side of the fore wings are not deep black,

but paler, more grey-black. This causes the Dutch specimens to look less heavily spotted

on the under side than the nominate form. I name this subspecies gelriae subsp. nov.

Holotype: $ , Slangenburg, prov. of Guelderland, 12.VII.1902.
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Allotype: 9 , same locality, 14.VII.1901.

Both type specimens are in the collection of the Zoological Museum of Amsterdam.

The new subsp. is not identical with the English subsp. eutyphron Fruhstorfer (1915,

^oc. Ent., vol. 30, p. 67, described after specimens from Cornwall). It has a much stronger

tendency to lengthen the submedian spots on the upper side of the fore wings than the

British subspecies and the latter has the under side of the fore wings more heavily spotted.

See plates 1, 2.

It is very probable that the populations of N.W. Germany (Hannover, Westphalia) belong

to the same subsp. Whether this is also the case with those of S. Belgium remains to be

settled.

De individuele variabiliteit is vrij groot, maar het Nederlandse materiaal is

natuurlijk te beperkt om hier veel exemplaren van de beschreven vormen te

kunnen verwachten.

A. Kleurvormen.
f. telegone Bergsträsser, 1779, Icônes, vol. 1, p. 3 en Nomenclatur, vol. 3,

p. 8, pi. 52, fig. 5, 6. De bovenzijde der vleugels met zeer brede donkere randen.

Lisse (Leids Mus.); Slangenburg (Zool. Mus.).

f. cotsivoldensis Ie Chamberlain, 1908, Entomologist, vol. 41, p. 202. Alle

vleugels op de bovenzijde min of meer dicht bestoven met zwarte schubben.

Arnhem (Leids Mus.); Slangenburg (Zool. Mus.).

B. Tekening.
f. basipuncta Tutt, 1914, Brit. Lep., vol. 11, p. 322. Op de bovenzijde der

voorvleugels bevinden zich een of meer basale vlekken. Slangenburg (Zool. Mus.).

f. conjuncta Tutt, 1914, I.e., p. 308. Op de bovenzijde der voorvleugels is de

onderste basale vlek verbonden met de onderste submediane vlek. Slangenburg

(Zool. Mus.).

f. imperialis Ie Chamberlain, 1908, Entomologist, vol. 41, p. 202. De sub-

mediane vlekken op de bovenzijde der voorvleugels wortelwaarts uitgerekt. Lisse

(Leids Mus.); Slangenburg (Zool. Mus.).

f. disco-juncta Courvoisier, 1911, in Vorbrodt, Schmett. Schweiz, vol. 1,

p. 57; 1912, Iris, vol. 26, p. 50. Eén van de submediane vlekken op de bovenzijde

der voorvleugels is streepvormig verbonden met de celvlek. Doetinchem, $

(Zool. Mus.).

f. parvipuncta Courvoisier, 1907, Zeitschr. wiss. Ins.bioL, vol. 3, p. 74. De
submediane vlekken duidelijk verkleind. Rijen (Heylaerts volgens Snellen,

1885, Tijdschr. Entom., vol. 28, p. XXV).
f. postero-immaculata Tutt, 1914, Brit. Lep., vol. 11, p. 324. Op de bovenzijde

der achtervleugels ontbreken de submediane vlekken. De Steeg (van Katwijk);

Slangenburg (Zool. Mus.).

f. alconides Aurivillius, 1888, Nordens Fjärilar, p. 15. Op de bovenzijde der

vleugels ontbreken alle vlekken, behalve de celvlekken. Slangenburg (alleen

rechts. Zool. Mus.).

f. mamers Bergsträsser, 1779, Nomencl., vol. 3, p. 16, pi. 59, fig. 1, 2. Op de

bovenzijde der vleugels ontbreken alle vlekken. Slangenburg (Latiers).

f. crassipuncta Derenne, 1937, Lamhillionea, vol. 37, pi. 1, fig. 1, 2. Op de

onderzijde der vleugels zijn de submediane vlekken duidelijk vergroot. Vaals

(van der Weele).
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f. bipuncta Rebel, 1909, Berge's Schmett.buch, 9e ed., p. 75. Onderzijde der

voorvleugels met twee basale vlekken. Lisse (Leids Mus.); de Steeg, Slangenburg

(Zoöl. Mus.).

f. tripimcta Courvoisier, 1903, MHt. Schiveiz. ent. Ges., vol. 11, p. 22. Onder-

zijde der voorvleugels met drie basale vlekken. Spankeren (Leids Mus.); Slangen-

burg (Zoöl. Mus.).

f. hnpuncta Courvoisier, 1903, I.e., p. 24. Onderzijde der voorvleugels zonder

basale vlekken. Slangenburg (Zoöl. Mus.).

[De typische door Linnaeus beschreven vorm heeft één basale vlek op de on-

derzijde der voorvleugels.}

Maculinea nausithous Bergsträsser, 1779 (Papilio areas von Rottemburg, 1775,

nee Drury, 1773). De vlinder bewoont in ons land een zeer beperkt gebied, nl.

het uiterste oosten van Noord-Brabant en in Limburg de dalen van de Roer en de

Maas en omgeving, voor zover de voedselplant van de jonge rups, Sanguisorba

officinalis L., er voorkomt, in het Maasdal slechts van Roermond tot Lottum. Op
de vliegplaatsen meestal gewoon. Het areaal van de vlinder is in Nederland dus

veel beperkter dan dat van zijn voedselplant, die thuis hoort op lage weiden langs

de Maas en haar zijriviertjes, de Overijselse Vecht en de beken in het Krijt-

district. Eén verklaring hiervoor is waarschijnlijk wel deze, dat de noordwest-

grens van het verbreidingsgebied van nausithous door ons land loopt.

In Denemarken komt de vlinder niet voor. In het omringende Duitse gebied

nergens in het noorden. Pas in Zuid-Hannover verschijnt nausithous aan de oost-

oever van de Weser. In Westfalen alleen aan de westoever van deze rivier, in de

Rijnprovincie lokaal tot aan Krefeld, niet zeldzaam bij Langerwehr in de omge-

ving van Aken, vroeger op weiden aan de Rijn bij Uerdingen. Uit België is de

vlinder niet bekend. [In Frankrijk slechts enkele vindplaatsen in de departemen-

ten Haut-Rhin en Cóte-d'Or !]. Niet op de Britse eilanden.

Eén generatie, begin juli tot eind augustus (7. VII tot 27. VIII), hoofdvliegtijd

laatste decade van juli en eerste van augustus.

Vindplaatsen. N.B.: Helmond, verschillende exemplaren in 1919 (Knippenberg

e collectie Visser, Nies e collectie Reidt); Asten, in 1948 in aantal (Nies). Lbg.: Lottum,

Venlo, Tegelen, Steyl, Baarlo, Belfeld, Swalmen, Asselt, Roermond, Sint Odiliënberg, Her-

kenbosch. Posterholt, Vlodrop.

Variabiliteit. BERGSTRässER beschreef de soort naar exemplaren uit

het graafschap Hanau (aan de Main, oostelijk van Frankfort). De geografische

variabiliteit van de vlinder is niet groot. Vergelijking van onze exemplaren met

die van de Rheingau uit de collectie van de ,, Zoo logische Sammlung" te Mün-

chen levert geen enkel verschil op. Onze populaties behoren dan ook zonder twij-

fel tot de nominaatvorm.

De individuele variabiliteit is evenmin groot.

A. Afmetingen.
f. minor Frey, 1882, Mitt. Schweiz, ent. Ges., vol. 6, p. 352. Dwergen. Op

bijna alle vindplaatsen nu en dan onder de soort.
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B. Kleurvormen.
f. $ clara nov. Grondkleur van de bovenzijde der vleugels helder blauw,

ongeveer als bij Maculinea teleius, tekening normaal. Baarlo (holotype, Zool.

Mus.).

[Ground colour of the upper side of the wings clear blue, about as with Maculinea

teleius, markings normal.

F. lucida Geest (1903, Allg. Z. f. Ent., vol. 8, p. 311) has no doubt about the same

colour, but lacks all markings on the upper side.]

f. $ emutata Marschner, 1909, Z. wiss. his.biol., vol. 5, p. 166. Op de boven-

zijde der vleugels is de blauwe kleur bijna geheel door zwart verdrongen, zodat

de vlekken zelfs geheel kunnen ontbreken. Baarlo, Roermond (Zool. Mus.); Vlo-

drop (Mus. Rotterdam).

[Marschner describes the form after a dwarf in which the spots on the under side were

also somewhat reduced. These characters are of secondary importance. I use the name for

all males in which the blue colour is strongly reduced.}

C. Tekening.
f. supraelongata nov. Op de bovenzijde der voorvleugels zijn de submediane

vlekken duidelijk verlengd, zodat op een na de onderste zelfs tot halverwege de

middencel reikt. Roermond, 2.VIII.1903 (holotype. Zool. Mus.).

[The submedian spots on the upper side of the fore wings are distinctly lengthened, so

that the subultimate spot even extends to half way the cell.}

f. $ lycaonius Schultz, 1904, Ent. Z. Guben, vol. 18, p. 94 {obsoleta Osthelder,

1926, Schmett. Südb., p. 158). Op de bovenzijde der vleugels ontbreken de sub-

mediane vlekken. Swalmen, een exemplaar, waarbij bijna alle vlekken afwezig zijn

(van Wisselingh).

f. parvipuncta Osthelder, 1926, Schmett. Südb., p. 158. De submediane vlek-

ken op de onderzijde der vleugels duidelijk verkleind. Tegelen, Baarlo, Roermond
(Zool. Mus.).

f. paucipuncta Courvoisier, 1912, Iris, vol. 26, p. 63. De submediane vlekken

op de onderzijde der vleugels verminderd in aantal. Tegelen, Roermond (Zool.

Mus.); Steyl (Neyts); Swalmen (van Wisselingh).

Teratologisch exemplaar. $ , achterrand van de linker voorvleugel

naar binnen gebogen. Roermond (Zool. Mus.).

Maculinea teleius Bergstrasser, 1779 {euphemus Hübner, [1799 —1800]).

Het Nederlandse areaal van deze prachtige vlinder was (moeten we helaas zeg-

gen) groter dan dat van nausithous (hoewel de voedselplant dezelfde is), daar

het tot in het westen van Noord-Brabant reikte. Waarschijnlijk is teleius in deze

provincie echter vrijwel geheel uitgestorven, doordat de Sanguisorba door het ge-

bruik van kunstmest zeer sterk achteruit is gegaan. Van den Bergh vond het

aantal exemplaren in 1918 in de omgeving van Helvoirt nog ,, overweldigend"

{Tijdschr. Entom., vol. 62, p. XXVII, 1919), Broeder Antonius vond daar in

1949 na drie jaar zoeken nog één exemplaar !
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In Limburg komt de vlinder nog geregeld voor, meest op dezelfde vindplaat-

sen als nausithous, en in de regel even gewoon. Buiten dit Brabants-Limburgse

areaal zijn drie op zich zelf staande vangsten bekend uit Gelderland, ongetwij-

feld van zwervers, daar ze ver buiten het areaal van de voedselplant vlogen.

De vlinder schijnt niet al te kieskeurig te zijn wat zijn biotoop betreft. In

Noord-Brabant vond van den Bergh hem steeds in bosachtige streken, nooit op

vlakke weilanden, al groeide de voedselplant er ook overvloedig (Tijdschr. En-

tom., vol. 61, p. XIV). In Limburg daarentegen vliegt teleius op lage weilanden

langs of bij de Maas (Latiers, 1901, op. cit., vol. 44, p. 62) en de Roer, maar

ook aan de voet van de heuvels in het grensgebied bij Tegelen. Evenals bij nau-

sithous loopt de NW-grens van het areaal door ons land.

In Denemarken is de vlinder niet aangetroffen. In het omringende Duitse ge-

bied komt teleius nergens in het noorden voor. Hij verschijnt pas in het zuiden

van Hannover op de oostelijke oever van de Wezer. In Westfalen op de weste-

lijke oever dezer rivier en hier en daar in het Roergebied, in de Rijnprovincie

locaal, meer in het noorden, zoals in de omgeving van Krefeld en niet zeldzaam

bij Langerwehr in de buurt van Aken. In België is de soort alleen bekend uit de

omgeving van Brussel (Eppeghem) en komt daar talrijk voor. [In Frankrijk in

de departementen Haut-Rhin, Charente, Isère, Gironde en Rhône.} Niet op de

Britse eilanden.

Eén generatie, begin juli tot eind augustus (10. VII tot 25.VIII), hoofdvliegtijd

laatste decade van juli en eerste van augustus.

Vindplaatsen. Gld.: Leuvenum, $, juli 1902 (Zool. Mus.); Elspeet, $, juli 1896

(van der Weele); Aalten, twee mannen, juli 1933 (Ceton). N.B.: Breda, Rijen, Tilburg,

Helvoirt, Oisterwijk. Lbg.: Blerick, Steyl, Tegelen, Baarlo, Berckt, Belfeld, Swalmen, Kes-

sel, Asselt, Maasniel, Roermond, Herkenbosch, Posterholt, Vlodrop, Kerkrade.

Variabiliteit. BERGSTRässERbeschreef de soort naar exemplaren uit het

graafschap Hanau. Vergelijking van onze exemplaren met een serie uit de Rheingau

(collectie Zoologische Staatssammlung, München) levert geen enkel punt van ver-

schil op, zodat de Nederlandse populaties tot de nominaatvorm behoren.

De individuele variabiliteit is groter dan bij nausithous.

A. Afmetingen.
f. paula Schultz, 1906, Ent. Z. Guben, vol. 19, p. 215, fig. 3 en 4. Dwergen.

Helvoirt, Baarlo, Asselt (Zool. Mus.); Swalmen (van Wisselingh); Roermond

(Lücker); Herkenbosch (Gorter); Vlodrop (Mus. Rotterdam).

[This name should be used for all dwarfs, the principal character stated by Schultz. In

these dwarfs the spots on the upper side may be reduced, as Schultz writes, but they are

also often completely present.}

B. Kleurvormen.
f. grisescens Lempke, 1936, Tijdschr. Entom., vol. 79, p. 308. Grondkleur

van de bovenzijde der vleugels grijsblauw. Van den Bergh had de indruk, dat

deze vorm in koelere zomers vloog (1921, Tijdschr. Entom., vol. 64, p. XIX),

maar latere ervaringen hebben dit niet bevestigd. Het is dan ook de vraag, of
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dit werkelijk een oecoiogische vorm is. Tilburg (14 mannetjes en wijfjes in col-

lectie VAN DEN Bergh); Baarlo, Roermond (Zool. Mus.).

[The form is distinguished from f. sanguisorhae Oberthür (1910, Lép. Comp., vol. 4,

p. 333, pl. 55, fig. 472) by the hind margin of the wings, which is normal in colour and

width.}

f. 9 caerulea Osthelder, 1926, Schmett. Südb., p. 157. De blauwe kleur op de

bovenzijde der vleugels is even uitgebreid als bij het $ . Stellig wel overal onder

de soort, maar niet talrijk. Tilburg (van den Bergh); Helvoirt (diverse collec-

ties); Baarlo (Zool. Mus.); Belfeld (Nijssen); Roermond (diverse collecties);

Vlodrop (Mus. Rotterdam).

f. 9 obscura Kaucki, 1924, Polskie Pismo Ent., vol. 3, p. 91. .Gehele boven-

zijde der vleugels donker bestoven met nauwelijks enige blauwe tint. Helvoirt

(Zool. Mus.); Herkenbosch (Gorter); Vlodrop (Mus. Rotterdam).

f. albocuneata Spuler, 1902, Schmett. Eur., vol. 1, p. 68. Op de bovenzijde der

achtervleugels een rij witachtige wigvormige vlekken aan de binnenzijde van de

donkere achterrand. Alleen enkele overgangsexemplaren met duidelijke lichte

vlekken. Asselt, Roermond (Zool. Mus.); Herkenbosch (Delnoye); Vlodrop

(Mus. Rotterdam).

C. Tekening.
f. elongata Osthelder, 1926, Schmett. Südb., p. 157. De submediane vlekken op

de bovenzijde, vooral op de voorvleugels, streepvormig uitgerekt. Gewoon, vooral

bij de mannen.

f. pauciputTcta Courvoisier, 1912, Iris, vol. 26, p. 63. Het aantal submediane

vlekken op de bovenzijde sterk verminderd. Niet al te zeldzaam, vrijwel overal

onder de soort.

f. subunicolor Pionneau, 1928, Misc. Ent., vol. 31, p. 51. Op de bovenzijde

der achtervleugels ontbreken alle vlekken. Tegelen (Br. Antonius).

f. unicolor Vorbrodt, 1911, Schmett. Schweiz, vol. 1, p. 155. Op de bovenzijde

der voorvleugels ontbreken alle submediane vlekken, ook die der achtervleugels

kunnen daarbij afwezig zijn. Baarlo (Latiers); Swalmen (van Wisselingh)
;

Vlodrop (Mus. Rotterdam).

f. infracrassipuncta nov. Op de onderzijde van voor- en achtervleugels zijn de

submediane vlekken duidelijk vergroot (niet uitgerekt !). Roermond (holotype.

Zool. Mus.).

[The submedian spots on the under side of the fore wings are distinctly enlarged (not

lengthened !).]

f. centro-elongata Lempke, 1936, Tijdschr. Entom., vol. 79, p. 308. De cel-

vlek op de onderzijde der voorvleugels wortelwaarts uitgerekt. Baarlo, 9 (Zool.

Mus.).

f. basì-novopuncta van Wisselingh, 1946, Tijdschr. Entom., vol. 89, p. XXVII.

Op de onderzijde der voorvleugels staat een basaalvlek. Roermond, één exem-

plaar (van Wisselingh), een ander exemplaar met drie basaalvlekken, zonder

twijfel uiterst zeldzaam, van dezelfde vindplaats (Lücker).
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[The original description reads: "With a basal spot on the under side of the fore

wings."}

f. infrapaucipuncta nov. Het aantal oogvlekken op de onderzijde der vleugels

is belangrijk verminderd. In de regel is dit het eerst het geval op de achtervleu-

gels, waar de basaalvlekken de meeste neiging tot verdwijnen vertonen. Herken-

bosch, Vlodrop (Mus. Rotterdam).

Holotype: $ van Herkenbosch, 1948, in genoemde collectie.

[The number of eyespots on the under side of the wings is distinctly reduced. This is as

a rule first the case on the hind wings, where the basal spots have the strongest tendency

to reduction.]

f. marginereducta nov. Op de onderzijde der vleugels ontbreken de zwarte

kernen in de marginale vlekken. Swalmen, 9 , 18.VIII.1943 (holotype, van

Wisselingh).

[On the under side of the wings the black centres fail in the marginal spots.}

Teratologische exemplaren. Achterrand der voorvleugels recht,

niet gebogen. Vlodrop (Mus. Rotterdam).

AchtervleLigels te klein. Vlodrop (Mus. Rotterdam).

Maculinea alcon Schiff. Met de gentiaan verbreid in niet te droge heide-

streken; bovendien lokaal in de Zuidhollandse duinen en op een enkele plaats

in het Hafdistrict, op de vliegplaatsen in de regel gewoon.

Ook deze soort is natuurlijk reeds van menige oude vindplaats verdwenen

door ontginning van de terreinen, maar er bestaan gelukkig nog verscheidene

bloeiende kolonies. Merkwaardig lang weet de vlinder zich soms op verdwijnen-

de groeiplaatsen van de voedselplant te handhaven. Een paar bloeiende gentianen

zijn daar al voldoende voor en deze zitten dan soms van onder tot boven vol met

de scherp afstekende witte eieren.

Of de kolonie in het Hafdistrict nog bestaat, weet ik niet. Toen ik het ter-

rein in 1947 bezocht, vlogen er slechts enkele exemplaren (ook wijfjes), maar

van de talrijke gentianen, die ik bekeek, was geen enkele met eieren bezet. De om
verschillende redenen zo interessante populatie maakte toen al een zeer zwakke

indruk.

Eén generatie, begin juni tot eind augustus (11. VI. tot 24. VIII), hoofdvliegtijd

eerste helft van juli (duinvorm) of tweede helft van deze maand (heidevorm).

Vindplaatsen. Fr.: Beetsterzwaag, Opeinde, Makkinga, Appelsga. Gr.: De Punt,

Appelbergen, Vlagtwedde, Sellingen, Laude. Dr.: Allaartsoog, Roden, Peize, Bunnerveen,

Donderen, Norg, Assen, Zuidlaren, Zeegse, Gasteren, Rolde, Annen, Anlo, Drouwen, Bor-

ger, Wijster, Hijkermeer, Lheebroek, Dwingelo, Vledder, Frederiksoord, Uffelte, Havelte.

Ov.: Enschede, Lonneker, Oldenzaal, Denekamp, Ootmarsum, Vasse, Hezingen, Mander,

Agelo, Reutum, Weerselo, Albergen, Vriezenveen, Borne, Hengelo, Boekelo, Delden, Twek-

kelo, Buurse, Stegeren, Diffelen, Nijverdal, Haarle, Raalte, Bathmen. Gdl.: Nijkerk, Voort-

huizen, Garderbroek, Putten, Ermelo, Leuvenum, Elspeet, Hulshorst, Nunspeet, Tongeren,

Epe, Apeldoorn, Voorst, Gietel, Tondense Heide, Brummen, Eerbeek, Laag Soeren, Span-

keren, Hoenderlo, Kootwijk, Otterlo, Hoge Veluwe, Bleke Meer, Wageningen, Veenendaal,
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De Klomp, Scherpenzeel ; Gorssel, Epse, Harfsen, Vorden, Boekhorst, Laren, Verwolde,

Lochern, Barchem, Ruurlo, Korenburgerveen, Winterswijk, Rathum, Kotten, Wooldse Veen,

Aalten, Varsseveld, Halle, Zelhem, Slangenburg, Doetinchem, Groesbeek. Utr.: Rhenen,

Woudenberg, Oud-Leusden, Achterveld, Bilthoven, Soestduinen, Soest, Baarn. N.H.: Hil-

versum, Blaricum. Z.H.: Wassenaar (eerste vermelding: ^ en $ in de duinen bij Meijen-

del, 8.VIL1917, Doorman, 1918, Tijdschr. Entom., vol. 61, p. LVI), Rijswijk, een $ in

1918 (van Leyden, stellig een zwerver), Mije. N.B.: Breda (Galderse Heide), Tilburg,

Hilvarenbeek, Oisterwijk, Moergestel, Oirschot, Middelrode, Vught, Eindhoven, Veldhoven,

Landschotse Heide (bij Vessem), Helmond, Deurne, Sint Anthonis. Lbg.: Plasmolen, Venlo,

Baarlo, Belfeld, Baexem, Horn, Budel, Swalmen, Roermond, Brunssum, Epen, Vaals.

Variabiliteit. De geografische variabiliteit van Maculinea alcon moet

niet gering zijn, daar reeds in ons land drie duidelijk verschillende vormen voor-

komen. Ongetwijfeld reageert de soort sterk op oecologische omstandigheden, zo-

dat een verschil in biotoop, gecombineerd met een volstrekte isolatie in staat is

op niet al te grote afstanden duidelijk van elkaar verschillende populaties te doen

ontstaan.

De nominaatvorm is die uit de omgeving van Wenen, waar de soort natuur-

lijk onder geheel andere oecologische omstandigheden leeft dan bij ons. Het is

dan ook niet te verwachten, dat de nominaatvorm bij ons zal voorkomen.

De bij ons het meest verbreide vorm, die van de heide, behoort, voor zover ik

kon nagaan, tot een nog onbeschreven subspecies. Het $ is volkomen gelijk aan

dat van de nominaatvorm. Het $ daarentegen verschilt duidelijk. Bij de nomi-

naatvorm is de bovenzijde der voorvleugels veel duidelijker gevlekt dan bij onze

heidevorm. Zelfs de zwarte Oostenrijkse wijfjes hebben nog een volkomen dui-

delijke serie vlekken, terwijl deze bij onze zwarte wijfjes meestal geheel verdwe-

nen zijn. De onderzijde wijkt ook bij de Nederlandse wijfjes niet af van die der

nominaatvorm. Ik noem deze nieuwe subsp. ericae om haar voorkomen in onze

heidestreken.

De duinpopulatie, waarvan de jonge rups in de vruchtbeginsels van Gentiana

cruciata L. leeft, is subsp. arenaria Lempke (1942, Natuur hist. Maandbl. Maas-

tricht, vol. 31, p. 107, fig. 5—8). Zij onderscheidt zich door de volgende ken-

merken: kleiner dan de heidevorm; bovenzijde van het $ eenkleurig zwartachtig

zonder vlekken, soms met blauwe wortel; $ soms met zwakke donkere subtermi-

nale vlekken op de bovenzijde van voor- en achtervleugels; vlekken op de onder-

zijde der vleugels kleiner en minder contrasterend met de grondkleur, die soms

lichter is; sterkere neiging tot reductie van het aantal submediane vlekken.

De hafpopulatie, die ook al lang een geïsoleerd bestaan geleid heeft en net als

de heidevorm aan Gentiana pneumonanthe L. gebonden is, komt met geen van de

beide andere overeen. Voor zover het zeer geringe materiaal het toelaat, kan hier-

van de volgende beschrijving gegeven worden: even klein als subsp. arenaria; alle

bekende wijfjes zijn zwart met iets blauw aan de wortel van voor- en achtervleu-

gels, maar in tegenstelling tot subsp. arenaria met tamelijk duidelijk zichtbare

submediane vlekken. Onderzijde gelijk aan de heidevorm. De haf vorm komt dus

overeen met de nominaatvorm uit Oostenrijk, maar verschilt door de geringe groot-

te en (voor zover op het ogenblik bekend is) door het ontbreken van blauwe

wijfjes. Het spreekt van zelf, dat aan een vorm, waarvan zo weinig materiaal ter

beschikking staat en waarvan de variatiebreedte nauwelijks bekend is, geen naam
gegeven kan worden.
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Observation. The geographical variation of Maculinea alcon in Holland is most

interesting. The species is found in three different biotopes completely separated from each

other, and each with its special form, perfectly separable from the two others.

The most widely distributed one is the subspecies of the heathy districts. Its young cater-

pillar is associated with Gentiana pneumonanthe L. The male is identical with the nominate

form from Austria, but the female is distinctly different. Its spotting on the upper side of

the fore wings is considerably less heavy than in the Austrian form, so that in the black

form of our heath race the spots are almost or completely absent, whereas they are perfectly

visible in the black female of the nominate form. I cannot identify our heath form with

any of the described geographical forms of the species and I therefore name it subsp. ericae

because of its biotope.

Holotype: ^ , Apeldoorn, 23.VII.1900.

Allotype: $ , Buurse, 24.VII.1939.

Both types are in the collection of the Zoological Museum at Amsterdam and are

figured on plate 3-

I may observe, that the Austrian specimens kindly sent to me for comparison by Herrn

H. Reisser of Vienna and taken at Moosbrunn in Lower Austria, are quite different from

the specimens figured as alcon alcon by Verity in Farf. It., vol. 2, pi. 8, fig. 50 to 59

(1943). They are of normal size and the ground colour has the normal vivid tint, whereas

Verity figures a rather dwarfed form with pale ground colour. I therefore also figure some

Austrian specimens. The specimens from Genck in Belgian Limburg, figured by Berger (1946,

La?nbillionea, vol. A6, pi. 1, fig. 1—4) are perfectly identical with our heath form.

The second Dutch geographic form inhabits a small area in the dunes of the province

of South-Holland. Its young caterpillar is associated with Gentiana cruciata L. This is subsp.

arenaria Lempke (1942, Natuurhist. Maandbl. Maastricht, vol. 31, p. 107, fig. 5—8). It is

smaller than the heath form; upper side of the $ of a uniform blackish without submedian

spots, sometimes with blue base; $ sometimes with f cable dark subterminal spots on the

upper side of fore and hind wings; spots on the under side of the wings smaller and less

contrasting with the ground colour, which is sometimes paler than with the heath form;

strong inclination to reduction of the number of submedian spots. See plate 3.

The third form is restricted to a very small area in the low part of the province of South-

Holland, where it lives in the Molinietum, the association of Molinia coerulea Mönch, a

biotope, which has almost disappeared in our country. The young caterpillar is again as-

sociated with Gentiana pneumonanthe L. The butterfly is as small as with subsp. arenaria.

All females I have seen have black wings with a little blue at the base, but contrary to

subsp. arenaria with rather distinct submedian spots. Under side identical with that of the

heath form. Only very little material is known of this interesting form, which I figure on

plate 3, so that I refrain from describing it under a separate name.

A very interesting question is how in such a small country as ours three different forms

could develop. I suspect that Maculinea alcon reacts strongly on different oecological con-

ditions, and that this quality combined with a complete isolation of the dune and Molinie-

tum populations (so that no interchange of genes can take place) is the cause of the dif-

ference in exterior of the three geographical forms.

I may add. that if Maculinea alcon Schiff, and Maculinea rebeli Hirschke (or whatever

the name of the sibbling species should be) are considered good species, all Dutch popu-

lations without any doubt belong to the alcon group, notwithstanding the fact, that the cater-

pillars of subsp. arenaria feed on Gentiana cruciata L., and live in a dry biotope.

De individuele variabiliteit is middelmatig groot.

A. Grootte.
f. alconides Dahlström, 1899, Insektenbörse, vol. 16, p. 213. Dwergen. Niet

gewoon, maar toch wel op de meeste plaatsen onder de soort aan te treffen.

B. Kleurvormen.
f. minor Gramann, 1911, Ent. Z. Frankfurt, vol. 25, p. 218 {senilis Dannehl,

1933, op. cit., vol. 46, p. 246). Kleine exemplaren met zeer lichte grondkleur,
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Maculinea arion arion L. 1. ^, Staffelstein (Bavaria mer.); 2. 9, idem; 3. $, idem;

4. $ , Matting (Bavaria mer.), 18.VII.1919. Maculinea avion gelriae nov. 5. ^ , Slangen-

burg, 14.VII.1901 (allotype); 8. 5, Slangenburg, 21.VII.1902 (paratype). Maculinea avion

eutyphvon Fruhstorfer. 9 $ , Cornwall, 1902; 10. $ , Cornwall, juli 1901. No. 1—4 in

Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, München, no. 5—8 in Zoologisch Museum,
Amsterdam.
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zowel op boven- als onderzijde, vlekken meest kleiner en flauwer. De Punt, Nun-
speet, Aalten (Zool. Mus.); Roden (Blom); Assen (Delnoye); Lonneker (van
DER Meulen); Ootmarsum (Küchlein); Hulshorst (Jonker); Wageningen
(Branger); Oud-Leusden (Brouwer); Wassenaar (de vorm komt dus ook bij

subsp. arenaria voor, van Wisselingh).

f. s-pormanni Pfau, 1928, Int. ent. Z. Guben, vol. 22, p. 193. Grondkleur van

de bovenzijde grijs, zonder vlekken; op de onderzijde zijn de vlekken bruingrijs

en steken weinig tegen de grondkleur af, maar ze zijn duidelijk licht geringd.

Delden, een klein $ (Leids Mus.).

f. $ caerulea Vorbrodt, 1914, Schmett. Schweiz, vol. 2, p. 616. Op de boven-

zijde der voorvleugels is de blauwe kleur veel uitgebreider, zodat de zwarte vlek-

ken er geheel in liggen en slechts een vrij smalle donkere rand overblijft. Annen
(Dijkstra).

f. $ caerulescens Lempke, 1942, Natuurhist. Maandbl. Maastricht, vol. 31, p.

107, fig. 4. De wortelhelft van de voorvleugels en in mindere mate ook die der

achtervleugels blauw, overigens is de bovenzijde eenkleurig zwartachtig, zonder

vlekken. Wassenaar (van Wisselingh); Oisterwijk (Zool. Mus.).

f. $ nigra Wheeler, 1903, Butt. Switzerland, p. 21. Bovenzijde der vleugels

eenkleurig zwartachtig, alleen aan de wortel soms nog enkele blauwe haren, vlek-

ken soms nog gedeeltelijk zichtbaar. Overal onder de soort, maar veel minder dan

de blauwe wijfjes (tenminste bij de heidevorm).

C. Tekening.
f. $ supralunulata nov. Op de bovenzijde der voorvleugels een duidelijke cel-

vlek Lonneker (van der Meulen); Hilversum (holotype. Zool. Mus.).

[On the upper side of the fore wings a distinct cell spot.}

f. disco-elongata Lempke, 1936, Tijdschr. Entom., vol. 79, p. 307. De sub-

mediane vlekken op de boven- of onderzijde der vleugels streepvormig uitgerekt.

Anlo (Camping); Dwingelo (Westerneng); Lonneker (van der Meulen);

Leuvenum, Nunspeet, Winterswijk (Zool. Mus.) (alle wijfjes, waarbij de vlek-

ken op de bovenzijde verlengd zijn) ; Lonneker, $ , onderzijde (van DER Meu-
len); Nunspeet, $, idem (Piet).

f. $ supracaeca nov. Op de bovenzijde der vleugels ontbreken alle vlekken

(de blauwe bestuiving is normaal). Hezingen (holotype. Zool. Mus.).

[All spots fail on the upper side of the wings, the blue suffusion is normal; in f.

caerulescens it is reduced, so that the normal place of the submedian spots is occupied by

the black ground colour.}

f. 9 lunulata Warnecke, 1942, Iris, vol. 56, p. 103. Langs de achterrand der

achtervleugels loopt op de bovenzijde een rij lichte, donker gekernde vlekken, ook

langs de onderhelft van de voorvleugelrand staan nog enige vlekken, doch deze

zijn meest zonder donkere kernen. Donderen (van Wisselingh); Nunspeet, Aal-

ten (Zool. Mus.). Ook bij de mannetjes komen exemplaren voor met lichte vlek-

ken voor de achterrand: Eindhoven (Verhaak).

f. 5 marginemaculata nov. Op de bovenzijde der vleugels bevindt zich voor

de donkere achterrand een rij zwartachtige vlekjes. Wassenaar (holotype, van

Wisselingh) ,
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[On the upper side of the wings before the dark outer border is a row of blackish spots.

The holotype belongs to subsp. arenaria Lempke. This row of spots is also one of the

characters of subsp. jnarginepunctata Gillmer, described from Krain, but according to the

description all males show the row of spots here and their outer border is enlarged (1904,

Soc. Ent., vol. 18, p. 179). In subsp. arenaria the spotted males are the exception, and their

outer border has its normal width.}

f. crassipuncta Lempke, 1936, Tijdschrift Entom., vol. 79, p. 307. De sub-

mediane vlekken op de onderzijde der vleugels duidelijk vergroot. Buurse, Nun-

speet, Apeldoorn, Aalten, Hilversum (Zool. Mus.).

f. novopuncta Wehrli, 1913, Mitt. Thurg. Jïaturf. Ges., vol. 20, p. 239 {basi-

yiovopuncta Courvoisier, 1914, Iris, vol. 28, p. 155). Onderzijde der voorvleugels

met één of meer basale vlekken. Gewoon, zowel bij S als $ .

f. infraparvipuncta nov. De vlekken op de onderzijde der vleugels duidelijk

verkleind. Reutum (van der Meulen); Wageningen (van de Pol); Oud-

Leusden (Langeveld); De Klomp (Zool. Mus.).

Holotype: 5 van De Klomp, 26.VI.1921, in collectie Zool. Mus.

[The spots on the under side of the wings distinctly reduced in size.]

f. pauciptincta Lempke, 1942, Natuurhist. Maandbl. Maastricht, vol. 31, p. 107.

Het aantal vlekken op de onderzijde der vleugels sterk gereduceerd in aantal. Bij

Groningen, $, 1858 (de Gavere, Tijdschr. Entom., vol. 10, p. 190); Ootmar-

sum (Piet); Reutum (van der Meulen); Wageningen (van de Pol, Zool.

Mus.); Wassenaar (van Wisselingh).

f. cecinae Hormuzaki, 1893, Soc. Ent., vol. 8, p. 18. Een extreme vorm van de

vorige, waarbij alle vlekken op de onderzijde der vleugels, op een paar flauwe

sporen op de achtervleugels na, geheel verdwenen zijn. Zeer zeldzaam. Korenbur-

ger veen (Zool. Mus.).

f. marginedistincta nov. Op de onderzijde der voor- en achtervleugels zijn de

subterminale vlekken even donker als de submediane en daardoor zeer opvallend.

Slangenburg (holotype. Zool. Mus.).

[The subterminal spots on the under side of fore and hind wings are as dark as the

submedian ones and very conspicuous.]

Teratologisch exemplaar. Voor- en achtervleugels smal. Dwingelo

(Bank).

Pathologisch exemplaar. Op de bovenzijde der linker vleugels staan

langs de achterrand blauwwitte vlekken. Soest, 5 (Zool. Mus.).

De rechter vleugels langs de achterrand verbleekt. Woold, 3 (Zool. Mus.).

Lycaeides Hb.

Lycaeides idas L. {ar gyro gnomon auct. nee Bergsträsser). Verbreid door het

gehele oosten en zuiden in heidestreken, op dezelfde vindplaatsen als Plebepis

argus L., maar veel zeldzamer. De vlinder is in de regel alleen in handen te

krijgen door flinke series van argus te verzamelen, of door in de late namiddag-
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uren de slapende vlinders, die dan op de heidestengels zitten, aan de onder-

kant te bekijken. Ze zijn dan te herkennen aan de bruinachtige grondkleur der

mannetjes en de zwak geringde ogen der wijfjes, waardoor de onderzijde veel

minder contrastrijk is dan bij de dr^/zj-wijfjes. Gemiddeld is idas ook groter, ter-

wijl de grondkleur van de bovenzijde der mannetjes meestal paarser is dan bij

argus. In geval van twijfel zijn de twee soorten bij de in Nederland voorkomende

subspecies makkelijk te onderscheiden aan de voorpoten: argus heeft aan het uit-

einde van de scheen een flinke spoor, idas een heel korte. (Dit geldt echter niet

voor alle subspecies van argus: bij verschillende ervan ontbreekt de tibiaalspoor of

is sterk gereduceerd !)

Eén generatie, half juni tot half augustus (18.VI tot 10. VIII), hoofdvliegtijd

half juli.

Vindplaatsen. Gr.: De Punt. Dr.: Zuidlaren, Zeegse, Anlo, Mantinge, Havelte,

Ov.: Lonnekermeer, Lonneker, Boekelo, Buurse, Delden, Elzen, Gdl.: Putten, Nunspeet,

Apeldoorn, Laag Soeren, (Empe, Bouwst. Fauna Nederl., vol. 1, p. 221, 1853), Wolfheze,

Bennekom; Lochern, Boekhorst, Groenlo, Winterswijk, Aalten, Zelhem, Slangenburg,

's-Heerenberg; Nijmegen, Hatert. Utr.: Rhenen, Leersum, De Bilt, Soesterberg, Soest. N.B.:

[Breda, Tijdschr. Entoiii., vol. 13, p. 157, 1870], Oosterhout, Tilburg, Aalst, Eindhoven,

Helmond. Lbg.: Mook, Tegelen, Roermond, Kerkrade.

Variabiliteit. De nominaatvorm vliegt in Zweden. Hiermee stemmen on-

ze exemplaren niet overeen. Ze zijn onderscheiden als subsp. batavana Beuret

(1936, Ent. Ber., vol. 9, p. 268), waarvan enkele kenmerken reeds genoemd zijn

bij de verschilpunten met Plebejus argus. Onze wijfjes zijn op de bovenzijde der

vleugels bruin, zelden met iets blauw aan de wortel, terwijl de oranje vlekken

langs de achterrand meest goed ontwikkeld zijn. Een $ van Leersum (collectie

Bentinck) heeft op de bovenzijde een blauwere, minder paarse grondkleur, over-

eenkomende met die van Plebejus argus.

f. infrapallida nov. Grondkleur van de onderzijde der vleugels witachtig bruin.

Hengelo, 9 (holotype, Bentinck).

[Ground colour of the under side of the wings whitish brown.]

f. extenta Strand, 1901, Nyt Mag. Naturpid., vol. 39, Heft 1, p. 48 {disco-elon-

gata Courvoisier in Vorbrodt, 1917, Mitt. Schweiz, ent. Ges., vol. 12, p. 445).

Op de onderzijde der vleugels zijn de submediane vlekken (alle of gedeeltelijk)

wortelwaarts uitgerekt. Ede, $ (van de Pol).

f. retrojuncta Courvoisier, 1912, Iris, vol. 26, p. 50. Op de onderzijde der

achtervleugels is de onderste basale vlek verbonden met de voorlaatste submediane,

zodat langs de binnenrand een zwart streepje ontstaat. Apeldoorn (DE Vos).

f. limbojuncta Courvoisier, 1912, I.e., p. 50. Op de onderzijde der achtervleu-

gels is een submediane vlek verbonden met een subterminale. Mantinge (Piet).

f. subtus-ra,diata Oberthür, 1896, Et. d'Ent., vol. 20, fig. 53 (^radiata Blachier,

1909, Bull. Soc. lép. Genève, vol. 1, p. 380, pi. 9, fig. 8). Op de onderzijde van

voor- en (of) achtervleugels meerdere submediane vlekken verbonden met de sub-

terminale. Alleen enkele exemplaren, waarbij dit met een beperkt aantal vlekken

het geval is. Leersum (Bentinck); Soest (Zool. Mus.).
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f. multipuncta Rebel, 1909, Berge's Schmetterl.buch, 9e ed., p. 66 {luxurians

Courvoisier, 1910, Verh. nati/rf. Ges. Basel, vol. 21, p. 158). Op de onderzijde

der voorvleugels staan één of meer extra submediane vlekken. Havelte (Zool.

Mus.).

f. parvipuncta Rebel, 1909, I.e., p. 66. De vlekken op de onderzijde der vleugels

duidelijk verkleind. Zeegse, Havelte (Zool. Mus.).

f. ornata nov. Op de onderzijde der achtervleugels zijn alle terminale vlekken

met blauwe schubben bestoven. Lonneker (holotype, van der Meulen); Hen-

gelo (Bentinck).

[All terminal spots on the underside of the hind wings are powdered with blue scales.}

[Lycaeides argyrognomon Bergsträsser, 1779 {ismenìas Meigen, 1830). Van deze sterk

op L. idas gelijkende soort bevinden zich in de collectie van het Leids Mus. vier exem-

plaren met etiket
,, Holland", afkomstig uit de collectie Havelaar. Het is wel zeker, dat

dit buitenlandse exemplaren zijn, die onjuist geëtiketteerd werden.

De naaste vindplaatsen van deze soort liggen ver van onze grenzen verwijderd: Noord-

Frankrijk, het uiterste Zuiden van de Belgische provincie Luxemburg, Midden-Duitsland,

Oost-Pruisen, Zuid-Noorwegen.}

Plebe]US Kluk

Plebejus argus L. Algemeen verbreid in heidestreken en hier meest gewoon en

in goede jaren zelfs zeer gewoon. Bovendien op verschillende plaatsen in het

duingebied aangetroffen (Loosduinen, Den Haag, Katwijk, Bloemendaal, Sant-

poort, Bergen aan Zee, Schoorl), maar in dit biotoop stellig op de meeste plaat-

sen niet gewoon. In de collecties bevinden zich tenminste zeer weinig duin-exem-

plaren. Op met heide begroeide plaatsen in de Schoorlse duinen trof S. DE

Boer de vlinder echter vrij talrijk aan in 1953.

Slechts enkele zwervers of adventieven zijn bekend, die zich óf langs de spoor-

banen, óf door middel van de trein zo ver van hun biotoop konden verwijderen:

Diemen, $ , 1943 (Küchlein), Amsterdam, (in de Rietlanden, ten tijde van de

vangst het grootste rangeerterrein van de hoofdstad, ten Hove), Hembrug, gaaf

$ , 24.VIII.1929 (Sint).

De hoofdregel voor onze populaties is stellig, dat er slechts één generatie voor-

komt, die waargenomen is van de tweede helft van mei (20.V.1935 een $ te

Santspoort, dus in de warmere duinen, Vegter), tot half augustus (18. VIII),

hoofdvliegtijd juli.

Ongetwijfeld komen echter ook (plaatselijk ?) veel vaker dan we nu weten

exemplaren van een zwakke, dus zeer partiële, tweede generatie voor. H. Veen,

die er enkele jaren speciaal op lette, zag deze bij Havelte in 1938, 1940, 1941 en

1942 tussen 26. VIII en 10. X, zowel mannetjes als wijfjes, in prachtige exempla-

ren, waarvan hij elk jaar ongeveer een half dozijn ving. Ook het $ , dat Sint bij

de Hembrug ving, moet, kwaliteit en datum in aanmerking genomen, een exem-

plaar van een tweede generatie geweest zijn. Een heel laat $ vermeldde DE

Gavere al, dat in oktober 1856 te Harendermolen werd gevangen (Tijdschr.

Entom., vol. 10, p. 190).

Variabiliteit. De meest recente volledige behandeling van de geogra-

I
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fische variabiliteit bevindt zich in de dissertatie van W. Forster (1936, Beitrag

zur Systematik des Tribus Lycaenini, Mitt. Munch, ent. Ges.", vol. 26, p. 41 —150,

pi. Ill —XV). Volgens deze publicatie (I.e., p. 116), bevestigd door determinatie

van Nederlandse exemplaren door Forster zelf, behoren onze populaties tot

subsp. aegon Schiffermiiller (1775, Syst. Verz., p. 185), ook die uit de duinen.

Deze onderscheiden zich in niets van de heidepopulaties.

De individuele variabiliteit van argus is groot, maar vele vormen zijn zeld-

zaam. Mogelijk zijn zij recessief ten opzichte van de normale vorm.

A. Afmetingen.
f. minor Tutt, 1909, Brit. Lep., vol. 10, p. 172. Dwergen. Niet al te zeld-

zaam, overal onder de soort te verwachten.

f. major Tutt, 1909, I.e., p. 172. Opvallend grote exemplaren. Veel zeldzamer.

Ede, Hilversum, Venlo (Zool. Mus.).

B. Kleurvormen van de bovenzijde.
f. $, rufolumdata Reverdin, 1909, Buil. Soc. lép. Genève, vol. 1, p. 373, pi.

10, fig. 1. Op de bovenzijde der achtervleugels aan de binnenkant van de zwarte

achterrandsvlekken staan enkele rode vlekjes. Soesterveen, Soest (Zool. Mus.).

f. $ lata-marginata Tutt, 1909, I.e., p. 174. Bovenzijde der achtervleugels met

brede zwarte achterrand. Denekamp (Camping).

f. 5 caeruleus Tutt, 1909, I.e., p. 173. Grondkleur van de bovenzijde der

vleugels diep blauw, zonder paarse tint. Korenburgerveen (van Galen); Blari-

cum (Küchlein); Roermond (Zool. Mus.).

f. 9 nigrescens Tutt, 1909, I.e., p. 181. Grondkleur van de bovenzijde der

vleugels bruinzwart. Brunssum (Neumann, Lukkien).

f. 5 flavus Tutt, 1909, I.e., p. 181. De lichte vlekjes langs de achterrand der

vleugels zijn lichtgeel in plaats van oranje. Vrij zeldzaam. Bennekom (geelwit,

van de Pol); Vorden, Mook (Zool. Mus.).

f. 5 croceovirgatus Tutt, 1909, I.e., p. 181. Op voor- en achtervleugels een

samenhangende band van oranje achterrandsvlekjes, die reiken tot de voorvleugel-

punt. Ede (Zool. Mus.).

f. 5 fuscus Tutt, 1909, I.e., p. 180. De oranje achterrandsvlekjes op de boven-

zijde van voor- en achtervleugels ontbreken geheel. Niet talrijk, maar wel op de

meeste vindplaatsen aan te treffen.

f. 5 albomarginatus Tutt, 1909, I.e., p. 181. De oranje achterrandsvlekjes der

achtervleugels zijn wit gerand. Laren-N.H. (Zool. Mus.).

f. ? caerulescens Petersen, 1902, Lep. -Fauna Estland, p. 36. Bovenzijde der

vleugels blauw getint. Bij ons bijna steeds in een zwakke vorm, waarbij de vleugel-

wortel min of meer blauw bestoven is. Vrij zeldzaam, maar vrijwel overal onder

de 'soort.

f. $ caeruleo-cuneata Ebert, 1908, Soc. Ent., vol. 22, p. 169- Op de boven-

zijde der achtervleugels staan aan de binnenkant van de oranje achterrandsvlekken

wigvormige blauwe vlekjes, waarvan de spits naar de vleugelwortel gekeerd is.

Elzen (van der Meulen).

C. Kleurvormenvandeonderzijde.
Bij het $ komt niet al te zelden een vorm voor met zeer lichte witachtig grijze

grondkleur. Dergelijke exemplaren komen geheel overeen met de nominaatvorm
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uit Midden-Zweden. Zij mogen echter niet als argus argus L. aangeduid worden,

daar subspecies en vorm niet tot hetzelfde nomenclatorische domein behoren.

f. ultranub/la Wykes, 1945, Entomologist, vol. 78, p. 3. De normale witte te-

kening is door een donkere bestuiving overdekt, zodat de vleugels veel eenkleu-

riger zijn. Soesterveen, Soest, Reusel (Zool. Mus.).

f. infraobscura nov. Grondkleur van de onderzijde der vleugels zwartgrijs.

Garderen, ?, 1952 (holotype. Bank).

[Ground colour of the under side of the wings black-grey.}

f. flavescens Tutt, 1909, l-C, p. 179- De oranje achterrandsvlekjes zijn lichtgeel

van kleur. Vrij zeldzaam, bij het Ç dan meest ook op de bovenzijde licht van

kleur. Dwingelo (Bank); Buurse, Laren-N.H. (VaRi); Hilversum (Zool., Mus.).

f. rufescens Tutt, 1909, I.e., p. 179- De oranje achterrandsvlekjes zijn rood-

achtig van kleur. Hezingen (van Oorschot).

f. fuscescens nov. De oranje achterrandsvlekjes zijn bruinzwart van kleur, bijna

even donker als de subterminale vlekken. Norg, $ (holotype, Camping).

[The orange hind marginal spots on the under side of the wings are of a brown-black

colour, nearly as dark as the chevrons.]

f. argyrotoxus Bergsträsser, 1779, Nomenclatur, vol. 2, p. 77, pi. 47, fig. 3, 4.

De zes terminale vlekken der achtervleugels zijn alle blauwglanzend gekernd.

Stellig niet gewoon. Hollandse Rading, Hilversum, Bussum (Zool. Mus.).

f. leodorus Gerhard, 1853, Monogr. Lyc, p. 13, pi. 23, fig. 3 a, 3 b, 3 c {mar-

nata Grund, 1913, Int. ent. Z. Guben, vol. 7, p. 127). Geen der terminale vlek-

ken op de achtervleugels met metaalglanzende kern. Minder zeldzaam dan de

vorige vorm en wel overal onder de soort voorkomend.

D. Ocellentekening der bovenzijde.

f. disco-anteriora Tutt, 1909, I.e., p. 176. Voorvleugels met celvlek. Zowel bij

5 als 5 niet gewoon. Lonneker (van der Meulen); Nijmegen, ook een ^

met witachtige celvlek (Boldt); Soest, Hilversum (Zool. Mus.); Oisterwijk (van

DER Schans); Nuenen (Verhaak).

f. disco-ltinulata Tutt, 1909, l-c, p. 176. Voor- en achtervleugels met celvlek.

Kruisberg, 5 (Zool. Mus.); Nijmegen, 5 (Boldt); Asten, $ (RiJk); Deurne,

$ (van Wisselingh) .

f. 5 marginipuncta Tutt, 1909, I.e., p. 174 {punctifera Courvoisier, 1910,

Verb. Naturf. Ges. Basel, vol. 21, p. 158). Op de achtervleugels een rij goed ont-

wikkelde terminale vlekken. Niet gewoon, maar toch vrijwel overal onder de

soort.

E. Ocellentekening van de onderzijde.

f. magnipuncta Tutt, 1909, I.e., p. 177 (crass/puncta Courvoisier, 1910, Verh.

Naturf. Ges. Basel, vol. 21, p. 158). De ocellen opvallend vergroot. Vooral bij de

wijfjes en daar vrij gewoon.

f. irregularis Tutt, 1909, I.e., p. 177 (transiens Wykes, 1945, Entomologist, vol.

78, p. 4). Verschillende van de submediane vlekken der voorvleugels zijn onregel-

matig van vorm. Niet al te zeldzaam, overal onder de soort.
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f. virgularia Wykes, 1945, Entomologist, vol. 78, p. 4. Op de voorvleugels is

de onderste submediane vlek verbonden met de subterminale. Hoogersmilde (van

Eldik); Hilversum, Bussum (Zool. Mus.).

f. antico-radiata Tutt, 1909, I.e., p. 177. De submediane vlekken der voorvleu-

gels (alle of een deel) streepvormig verlengd in de richting van de vleugelwortel.

Bennekom, Soest, Chaam (Zool. Mus.).

f. sagittata Courvoisier, 1912, Iris, vol. 26, p. 47. De subterminale vlekken,

vooral die der achtervleugels, wortelwaarts verlengd en daardoor pijlvormig. Nij-

verdal, Ede, Doetinchem, Hilversum (Zool. Mus.); Blaricum, Huizen-N.H.

(VâRl).

f. costajuncta Tutt, 1909, I.e., p. 178. Op de achtervleugels is de bovenste ba-

sale vlek verbonden met de bovenste submediane, zodat aan de voorrand een

zwarte streep ontstaat. Oldebroek (Véri); Soest, Hilversum (Zool. Mus.); Bla-

ricum (BOLDT).

f. hasijuncta Tutt, 1909, I.e., p. 179 {retrojuncta Courvoisier, 1912, Iris, vol.

26, p. 50). Op de achtervleugels is de voorlaatste submediane vlek verbonden met

de voorlaatste basale. Agelo (van der Meulen); Denekamp (Mus. Rotterdam);

Apeldoorn, Boekhorst, Driebergen, Hilversum, Soest (Zool. Mus.); Hatert

(BoLDT); Deurne (Nies).

f. juncta Tutt, 1909, I.e., p. 178 {radiata Courvoisier, 1910, Ent. Z. Frankfurt,

vol. 24, p. 94). Samensmelting van submediane vlekken met subterminale vlek-

ken. Garderen (Bank); Apeldoorn, Soest, Hilversum (Zool. Mus.); Huizen-N.H.

(VaRi); Eindhoven (Leids Mus.); Brunssum (Gielkens).

f. costo-retrojuncta Courvoisier, 1912, Iris, vol. 26, p. 51. Combinatie van costa-

juncta Tutt en hasijuncta Tutt = retrojuncta Courvoisier. Donderen (van Oor-

schot); Garderen (Bank); Elspeet (J. Kroon); Lochern, Soest, Hilversum, Reu-

sel (Zool. Mus.).

f. mediojuncta Tutt, 1909, I.e., p. 179 {discojimcta Courvoisier, 1912, I.e., p.

50). Op de voorvleugels is de eelvlek verbonden met een der submediane vlek-

ken. Epe-Gdl. (Zool. Mus.).

f. imfpuncta Mousley, 1902, Ent. Ree, vol. 14, p. 341 {basi-novopuncta Cour-

voisier, 1912, I.e., p. 58). Voorvleugels met één basale vlek. Colmschate (LuK-

kien); Bekkum, Soest, Bussum (Zool. Mus.); Malden, Hatert (Boldt).

f. bipuncta Muschamp, 1915, Ent. Ree, vol. 27, p. 122. Voorvleugels met twee

basale vlekken. Veel zeldzamer dan uniptmcta. Colmschate (Lukkien).

f. addenda Tutt, 1909, I.e., p. 179 {pluripimcta Courvoisier in Vorbrodt,

1911, Schmett. Schweiz, vol. 1, p. 128). Met extra vlekken tussen eelvlek en sub-

mediane vlekken of tussen submediane en subterminale vlekken. Colmschate

(Lukkien); Hilversum (Zool. Mus.); Helmond (Visser).

f. parvipuncta Courvoisier, 1903, Mitt. Schweiz, ent. Ges., vol. 11, p. 24. De

ocellen opvallend verkleind. Vrij zeldzaam, maar op vele plaatsen onder de soort

aangetroffen.

f. privata Courvoisier, 1910, Ent. Z. Frankfurt, vol. 24, p. 94 (paucipuncta

Courvoisier, 1911, in Vorbrodt, Schmett. Schweiz, vol. 1, p. 128). De sub-

mediane vlekken ontbreken gedeeltelijk. Exemplaren, waarbij dit op de voor-

vleugels alleen het geval is, zijn niet zeldzaam, extreme exemplaren met sterke
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reductie op voor- en achtervleugels wel: twee wijfjes van Hilversum en Bussum

(Zool. Mus.).

f. cordata Tutt, 1909, I.e., p. 179. De celvlekken op alle vleugels hartvormig.

Ede, Soest, Bussum (Zool. Mus.); Blaricum, Huizen (VaRi).

f. discreta Tutt, 1910, Brit. Butt., vol. 4, p. 16. De submediane vlekken op de

voorvleugels buitenwaarts verplaatst, zodat ze vlak voor de subterminale vlekken

staaan. Niet gewoon, maar overal onder de soort te verwachten.

f. glomerata Tutt, 1910, I.e., p. 16. De submediane vlekken op de voorvleugels

binnenwaarts verschoven, zodat ze in een halve cirkel dicht om de celvlek heen

staan. Minder dan de vorige vorm. Almelo, Zeist, Landschotse Heide (Zool.

Mus.).

f. linea Tutt, 1909, Brit. Lep., vol. 10, p. 177, pi. IV, fig. 20. Van de sub-

mediane voorvleugelvlekken staan de bovenste vier op hun plaats, terwijl de

onderste drie onder de celvlek staan en daarmee een recht naar beneden lopende

vlekkenrij vormen. Almelo (Zool. Mus.).

Teratologisch exemplaar. Linker achtervleugel te klein. Fochtelo,

? (van Oorschot).

Gynandromorphen. a. Het mooiste exemplaar, dat ik gezien heb, is

links mannelijk, terwijl de rechterhelft vrouwelijk is op een blauwe striem langs

de costa van de voorvleugel na. Zeist, 24.VIL1940 (A. M. Brouwer).

b. Het gehele uiterlijk is vrouwelijk, maar de rechter voorvleugelpunt is blauw.

Vledder (A. M. Brouwer).

c. Een ? met androconiën. Hilversum (Zool. Mus.).

[In Mitt. ent. Ges. Basel, N. F., vol. 3, p. 20, 25, 41 (1953) wijdt Beuret

een studie aan de wijfjes met mannelijke schubben, die in Zwitserland in som-

mige localiteiten geregeld te vinden zijn. Zulke wijfjes kunnen zich normaal

voortplanten. Op dezelfde vindplaats kunnen overgangen voorkomen van wijfjes

met enkele mannelijke schubben tot volkomen bilaterale gynandromorphen, zo-

dat moeilijk te zeggen is, waar in zulke gevallen de intersexen ophouden en de

gynandromorphen beginnen.]

Pathologisch exemplaar. Zowel op de voor- als de achtervleugels

is de costaalhelft gedeeltelijk verbleekt. Deurne, 9 (van Wisselingh).

Aricia R. L.

Aricia agestis Schiff., 1775 {astrarche Bergsträsser, 1779). Verbreid in de

duinen, het Hafdistrict en het Fluviatiele district en hier op de vindplaatsen niet

zelden gewoon. Buiten deze gebieden veel lokaler en zeldzaam, hoewel de laatste

jaren een duidelijke vooruitgang te constateren is.

Twee volledige generaties, maar in vele jaren blijkbaar nog een partiële derde

(1941, 1946, 1947, 1949, zelfs 1952). De eerste van begin mei tot in de tweede

helft van juni (l.V tot 21. VI), de tweede van half juli tot begin september

(17. VII tot 4. IX), de derde van begin september (verse exemplaren) tot half

oktober (6.IX tot 12.X). Vooral in de warme herfst van 1947 vloog deze gene-

ratie plaatselijk vrij talrijk.
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Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Scherpenzeel, „Gaasterland". Gr.: Hoogkerk (Peizer-

made). Ov.: Vollenhove, Deventer. Gdl.: Putten, Ermelo, Garderen, Leuvenum, Nunspeet,

Twello, Wilps, Voorst, Dieren, De Steeg, Velp, Arnhem, Oosterbeek, Doorwerth, Heelsum,

Renkum, Wageningen, Bennekom, Lunteren, Gorssel, Eefde, Zutfen, Almen, Lochem, Vor-

den, Verwolde, Aalten, Slangenburg, Laag Keppel, Didam, Beek bij Didam, Babberich, Berg

en Dal, Ubbergen, Nijmegen, Jansberg, Kuilenburg, Geldermalsen, Zalt Bommel. Utr.:

Grebbe, Rhenen, Remmerden, Amerongen, Doorn, Maarn, Austerlitz, Zeist, Maarssen, Soest,

Hollandse Rading. N.H.: Hilversum, Blaricum, Bussum, Muiderberg, Muiden, Weesp,

Diemen, Duivendrecht, Amsterdam, Halfweg, Zaandam, Purmer, Beemster, Texel, Schoorl,

Egmond aan Zee, Castricum, Wijk aan Zee, IJmuiden, Driebuis, Bloemendaal, Overveen,

Aerdenhout, Zentveld, Zandvoort. Z.H.: De Zilk. Noordvi^ijk, Katwijk, Wassenaar, Scheve-

ningen, Rijswijk, Delft, Schipluiden, Loosduinen, De Beer, Vlaardingen, Rotterdam, Krimpen
aan den IJsel, Krimpen aan de Lek, Giesen, Dordrecht, Numansdorp, Melissant, Ouddorp.

Zl.: Westenschouwen, Ellemeet, Haamstede, Zierikzee, Stavenisse, Domburg, Serooskerke,

Zoutelande, Vlissingen, Zuid Sloe, Goes, Kloetinge, Kapelle, lerseke, Groede, Cadzand.

N.B.: Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Goirle, Helvoirt, Kaatsheuvel, Den Düngen, Sint

Michielsgestel, Cuyck, Beers, Nuenen, Bakel. Lbg.: Kessel, Swalmen, Roermond, Maastricht,

Sint Pietersberg, Bemelen, Gronsveld, Kerkrade.

Variabiliteit. De nominaatvorm is die uit de omgeving van "Wenen. Deze

is in de eerste plaats gekenmerkt door de zeer zwak gevlekte bovenzijde der man-

netjes in alle generaties. De wijfjes zijn ongeveer even sterk gevlekt als die van

onze populaties, maar de tint van de achterrandsvlekjes is feller, roder. Op de

onderzijde der vleugels zijn de wijfjes van de zomergeneratie veel bruiner dan die

der voorjaarsgeneratie, waardoor ze een duidelijker seizoensdimorfisme vertonen

dan de Nederlandse wijfjes. Bovendien zijn ook op deze vleugelkant zowel bij het

$ als het 2 de rode randvlekken weer feller van kleur dan bij onze zomerdieren.

Verity beeldt een serie exemplaren van de nominaatvorm uit Italië af (1943,

Farf. It., vol. 2, pi. 11, fig. 85—102), die goed met de Oostenrijkse overeen-

komen.

BERGSTRässERheeft Papilio astrarche benoemd naar exemplaren uit het graaf-

schap Hanau. Een vergelijking van een serie exemplaren uit Midden-Duitsland

deed zien, dat deze weinig van de Oostenrijkse verschillen. Alleen zijn ze ge-

middeld iets minder fel gevlekt. Dat Verity de naam astrarche als een zuiver

synoniem van agestis beschouwt, is dan ook ongetwijfeld juist.

Uit dit alles volgt, dat onze populaties niet tot de nominaatvorm behoren. Het

meest opvallende verschil wordt gevormd door de sterker gevlekte bovenzijde,

vooral die der mannetjes. De Nederlandse exemplaren komen daarentegen goed

overeen met de uit Frankrijk beschreven subsp. gallica Oberthür (1910, Lép.

Comp., vol. 4, p. 252; 1914, op. cit., vol. 10, p. 384, pi. 291, fig. 2374—2376),
al is het seizoensdimorfisme dan ook iets minder sterk ontwikkeld dan in Cen-

traal-Frankrijk. Bij ons hebben zowel mannetjes als wijfjes van de eerste gene-

ratie meest een grijsachtig bruine onderzijde, terwijl deze bij de zomergeneratie

bruiner is, vooral bij het 9 . In Frankrijk is het verschil tussen beide generaties

sterker (Le Moult, 1947, Misc. Ent., vol. 44, p. 106), waarschijnlijk groten-

deels een gevolg van andere oecologische omstandigheden (hogere zomertempe-

ratuur) .

Observation. The Dutch populations of Arida agestis do not correspond with the

Austrian nominate form. They are much heavier spotted on the upper side of the wings,
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especially in the males. They are therefore referable to subsp. gallica Oberthür, though the

seasonal dimorphism is not so strongly developed as in France, probably a result of the

cooler summer in Holland. Our spring form has in the main a greyish-brown under side,

whereas our summer specimens are browner, especially in the female sex. Le Moult descri-

bes a stronger difference for the French spring and summer generations (19-47, Misc. Ent.,

vol. AA, p. 105—106), but I think it perfectly right to consider our Dutch specimens

somewhat less extreme specimens of subsp. gallica rather than create a new name for them.

In de regel zijn de mannetjes zwakker gevlekt dan de wijfjes, hoewel uitzonde-

ringen voorkomen. De individuele variabiliteit is vrij groot.

A. Afmetingen.
f. lilliputana Oberthür, 1915, Lép. Comp., vol. 10, p. 386, pi. 291, fig. 2384.

Dwergen. Vrij zeldzaam, maar op verscheidene vindplaatsen aangetroffen.

B. Kleurvormen.
f. snelleni ter Haar, ([1899] of) [1900], Onze Vlinders, p. 13 {albiannulata

Harrison, 1906, Ent. Ree, vol. 18, p. 236). De celvlek op de bovenzijde der

voorvleugels is geheel of gedeeltelijk wit geringd. Niet gewoon. Velp (de Roo)
;

Wageningen (van de Pol); Berg en Dal (Boldt); Amsterdam, Ouddorp, Dom-
burg (Zool. Mus.); Wassenaar, Den Haag, Kapelle (Leids Mus.); Krimpen aan

de Lek (Mus. Rotterdam).

f. pseudo-cramera Vorbrodt, 1917, Mitt. Schweiz, ent. Ges., vol. 12, p. 446.

Op de bovenzijde der vleugels grote oranje achterrandsvlekken, alleen door de

aderen van elkaar gescheiden. Bij ons uitsluitend extreme wijfjesvorm. Doorwerth,

Heelsum, Bennekom (van de Pol); Wageningen (Gorter); Amsterdam, Loos-

duinen, Ouddorp (Zool. Mus.); Aerdenhout (van Wisselingh); Den Haag,

Breda (Leids Mus.).

f. semi-alloHS Harrison, 1906, Ent. Ree, vol. 18, p. 236. De oranje achterrands-

vlekken op de bovenzijde der vleugels sterk gereduceerd, die op de voorvleugels

zelfs geheel of vrijwel geheel verdwenen. Wageningen, Bennekom (van de Pol)
;

Laag Keppel, Ouddorp, Goes (Zool. Mus.); Berg en Dal (Boldt); Muiden

(Wittpen); Amsterdam, Aerdenhout (van Oorschot); Hembrug (van der

Meulen); Castricum (Leefmans) ; Vogelenzang (van Wisselingh); Vlaardin-

gen (van Katwijk); Bergen op Zoom (Nijssen); Breda (Leids Mus.); Swalmen

(Pijpers).

f. unicölor nov. De oranje randvlekken op de bovenzijde der vleugels ontbreken

volkomen. Uiterst zeldzaam bij ons. Slangenburg, $ , 1903 (holotype. Zool.

Mus.).

-{The orange marginal spots on the upper side of the wings fail completely.

Sudi specimens are being invariably called f. allons Geyer in Hübner, [1836], Samml.

Eur. Schmetterl., fig. 988—991, but this name indicates an alpine subsp. of agestis, figured

after specimens from the Provence, probably Alios in the Basses Alpes, according to

Hemming, 1937 (Hübner, vol. 2, p. 138, and 1947, Entomologist, vol. 80, p. 87), so that

it is impossible to use the name for the rare spotless specimens (mostly, if not all, males)

occurring in other subspecies.]

f. pallidior Oberthür, 1910, Lép. Comp., vol. 4, p. 253; 1914, vol. 10, p. 385,

pi. 290, fig. 2378. De achterrandsvlekken op de bovenzijde der vleugels lichtgeel

van kleur. Zeldzaam. Nijmegen, $ en $ van Wassenaar (Zool. Mus.); Aerden-
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hout, $ (van Wisselingh); Breda, $, 17.V.1866 (Leids Mus.); Nuenen
(Neijts).

f. graaf ü Ver. Huell, 1855, Sepp, vol. 7, voorrede p. III, fig. op titelplaat. De
achterrandsvlekken op de bovenzijde der vleugels wit. Uiterst zeldzaam, na 1853

niet meer in ons land aangetroffen; overigens alleen vermeld van Grange-over-

Sands in N. -Lancashire, waar zowel in 1921 als in 1940 een exemplaar werd ge-

vangen (Wight, 1922, Entomologist, vol. 55, p. Ill, en 1941, vol. 74, p. 79).

Wassenaar, vers $, Juni 1951, Noordwijk, $ (de Graaf, 1851, Bouwst. Fauna

Nederl., vol. 1, p. 2; 1853, I.e., p. 221); Arnhem, 1853 (Ver Huell, 1855, in

Sepp, vol. 7, p. II— III).

[Geen enkel Nederlands exemplaar van graaf ü bestaat meer. In de collectie

van het Zool. Mus. bevindt zich een licht beschadigd 9 van Wassenaar uit juni

met zeer licht gele achterrandsvlekjes, en een gaaf $ van dezelfde vindplaats uit

juli met duidelijker gele vlekjes, beide dus behorende tot pallidior. Of een van

deze het ,,zeer frisch exempl. $ gevangen langs den binnen duinzoom te Was-
senaar, in 't laatst van Junij 1851" (I.e., p. 221) is, is op zijn minst twijfelachtig.}

f. albisignata Tutt, 1912, Brit. Butt., vol. 4, p. 233. Op de bovenzijde der

achtervleugels bevindt zich vlak voor de achterrand een rij zwarte vlekjes, die

franjewaarts wit afgezet zijn. Bij extreme exemplaren strekt de witte tekening

zich ook op de voorvleugels uit. Bij het Ç vrij gewoon, bij het $ veel zeld-

zamer.

f. caeruleosignata Verity, 1943, Farf. It., vol. 2, p. 206. De vlekjes zijn niet

wit, maar blauwachtig afgezet. Snellen vermeldt in Tijdschr. Entom., vol. 27, p.

135 (1884) een exemplaar, waarbij de drie bovenste oranje vlekken op de boven-

zijde der voorvleugels franjewaarts blauw beschubd zijn. Vindplaats onbekend.

f. supracuneata nov. Op de bovenzijde der achtervleugels loopt van de oranje

randvlekjes een witte wigvormige streep in de richting van de vleugelwortel,

corresponderend met de witte veeg aan de onderzijde der achtervleugels. Wage-
ningen, $ (holotype, van de Pol).

[On the upper side of the hind wings is a white wedge-shaped line from the orange

marginal spots in the direction of the base, corresponding with the white dash on the

under side of the hind wings.}

f. hninnescens Harrison, 1906, Ent. Ree, vol. 18, p. 237. Grondkleur van de

onderzijde der vleugels van een mooie warme tint, waarbij de witte wigvormige

vlek op de achtervleugels ook bruin bestoven kan zijn. Niet gewoon. Noordwijk,

Ouddorp, Domburg (Zool. Mus.); Lekkerkerk (Mus. Rotterdam).

f. albicans Aurivillius, 1888, Nordens Fjärilar, p. 13. Grondkleur van de onder-

zijde witachtig, zodat de omranding van de ocellen en de wigvormige vlek niet

meer afsteken; ocellen bij het beschreven exemplaar bovendien sterk gereduceerd.

Enkele goede overgangen met zeer lichte onderzijde: Grebbe (Leefmans) ; Wage-
ningen, Wassenaar (Zool. Mus.).

C. Celvlekopdebovenzijde.
f. eos Heslop Harrison & Carter, 1929, Vasculum, vol. 15, p. 147. Niet alleen

op de bovenzijde der voorvleugels, maar ook op die der achtervleugels een, zij
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het dan ook iets minder duidelijke, celvlek. Ongetwijfeld uiterst zeldzaam. Hem-

brug (van der Meulen).

D. Ocellentekening van de onderzijde.

f. crassipuncta Tutt, 1912, Brit. Butt., vol. 4, p. 258. De ocellen opvallend ver-

groot. Niet gewoon en meest alleen op de voorvleugels. Maarssen, Amsterdam,

Driebuis (Zool. Mus.); Purmer (de Boer).

f. elongata Courvoisier, 1910, Ent. Z. Frankfurt, vol. 24, p. 126. De submediane

vlekken in de lengte uitgerekt, zonder evenwel andere vlekken te raken. Wage-

ningen (van de Pol); Amsterdam (Küchlein).

f. subtus-radiata Oberthür, 1896, Et. d'Ent., vol. 20, pi. 4, fig. 51. Een aantal

submediane vlekken franjewaarts uitgerekt, zodat ze verbonden zijn met de sub-

terminale vlekken. Bennekom (van de Pol).

f. retro juncta nov. Op de achtervleugels is de voorlaatste submediane vlek ver-

bonden met de overeenkomstige basale vlek. Ouddorp (holotype. Zool. Mus.).

[The penultimate submedian spot on the hind wings is connected with the corresponding

basal spot.]

f. discojuncta nov. Op de voorvleugels is een van de submediane vlekken ver-

bonden met de discale vlek. Driebuis (holotype, van Berk); Aerdenhout (van

Oorschot); Vlaardingen (Delnoye).

[One of the submedian spots on the fore wings is connected with the discal spot.]

f. luxnrians Courvoisier, 1910, Verh. naturf. Ges. Basel, vol. 21, p. 159 {plu-

ripuncta Courvoisier, 1911, in Vorbrodt, Schmett. Schweiz, vol. 1, p. 134).

Voorvleugels met extra submediane vlekken. Grebbe (van de Pol); Purmer (de

Boer); Driebuis (van Berk); Bloemendaal (Leefmans).

f. parvipuncta Tutt, 1912, Brit. Butt., vol. 4, p. 258. De submediane vlekken

duidelijk verkleind. Velp (de Roo); Wageningen (van de Pol); Purmer (de

Boer); Amsterdam, Kapelle (Zool. Mus.); Krimpen aan de Lek (Mus. Rotter-

dam).

f. vedrae Harrison, 1905, Ent. Ree, vol. 17, p. 281 {paucipuncta Courvoisier,

1912, Iris, vol. 26, p. 63). Een groot deel van de submediane vlekken, vooral

op de achtervleugels, ontbreekt. Deventer (Lukkien); Nunspeet, Texel (van

Oorschot); Arnhem, Ouddorp, Goes (Zool. Mus.); Berg en Dal (Boldt);

Grebbe (van de Pol); Krimpen aan de Lek (Mus. Rotterdam).

f. discreta Tutt, 1912, Brit. Butt., vol. 4, p. 139. De submediane vlekken der

voorvleugels franjewaarts verschoven. Vrijwel overal onder de soort, vrij ge-

woon.

f. carteri Harrison, 1928, Vasadum, vol. 14, p. 139. De celvlek der achter-

vleugels zonder zwarte kern, dus eenkleurig wit. Stellig niet zeldzaam. Wage-

ningen, Bennekom (van de Pol); Amsterdam, Katwijk, Ouddorp (Zool. Mus.);

Hembrug ( Westerneng) ; Purmer (de Boer); Krimpen aan de Lek (Mus. Rot-

terdam).

f. albolimbata nov. Op de voorvleugels ontbreken de zwarte terminale vlekken,

zodat een brede witte achterrand ontstaat. Amsterdam (diverse collecties); Hem-
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brug (van der Meulen); Aerdenhout (van Oorschot); Noordwijk, Ouddorp

(Zool. Mus.); Den Haag (van Eldik).

Holotype: $ van Ouddorp, 6. VIII. 1947, in collectie Zool. Mus.

[The black terminal spots on the under side of the fore wings fail, so that a broad white

outer border results.

TUTT described a form antera-obsoleta (1912, Brit. Butt., vol. 4, p. 258): "Specimens

showing obsolescence of the spotting on the fore wings only.

This may occur either in the marginal or discal row of black spots."

Thus two forms were united which have nothing to do with each other. F. albolhnbata

is a sharply defined striking form and no doubt an hereditary one.]

Teratologische exemplaren. Linker vleugels veel kleiner dan de

rechter. Purmer (de Boer).

Linker achtervleugel te klein. Amsterdam (Zool. Mus.).

Vacciniina Tutt

Vacciniina optilete Knoch. Op het ogenblik nog zeer lokaal op een paar

vindplaatsen in het Noorden en Oosten, vroeger op meer plaatsen, ook in het zui-

den, vooral op het vochtige heiden, waar de voedselplant, Vaccinium oxycoccus

L., groeide, maar door ontginning zijn de meeste van deze terreinen verdwenen.

In Noord-Drente vliegt de vlinder in een geheel ander biotoop: droog dennenbos,

met een flinke ondergroei van Vaccinium vitis-idaea L., die hier de voedselplant

is. Op dezelfde plant zag V. Schultz de vlinders de eieren leggen op de drogere

gedeelten van de Lüneburgerheide (1929, Int. ent. Z. Guben, vol. 22, p. 422

—

424).

In Denemarken bekend van Seeland, Fünen en Laaland (lokaal en zeldzaam) en

verbreid, doch zeldzaam, in moerassige gebieden in West- en Zuid-Jutland. In

het omringende Duitse gebied alleen zeer lokaal in het oosten van Holstein. Niet

in België en op de Britse eilanden. Onze vindplaatsen zijn dus de uiterste voor-

posten van het areaal in N.W. -Europa en alleen al om die reden zou het buiten-

gewoon jammer zijn, als de soort uit onze fauna verdween.

Eén generatie, begin juni tot half augustus (9. VI tot 16. VIII).

Vindplaatsen. Gr.: De Punt (vroeger gewoon, Klokman ving er in 1904 nog 24

exemplaren, na 1909 niet meer waargenomen, terreinen ontgonnen). Dr.: Norg, aanvankelijk

gewoon, maar de laatste paar jaren belangrijk minder. Ov.: Twente (op verzoek van de ont-

dekkers wordt de vindplaats niet nader aangeduid). Gdl.: Leuvenum, 5.VII.1892, één exem-

plaar (Bondam volgens Snellen, 1893, Tijdschr. Entotn., vol. 36, p. 195; zeer waarschijn-

lijk ook later nog, daar Dr J. Th. Oudemans omstreeks 1930 nog ongeëtiketteerde exem-

plaren ontving van iemand, die uitsluitend in de omgeving van Nunspeet had verzameld) ;

Winterswijk, juli 1954, enkele exemplaren (Kuyten); Varsseveld, vijf exemplaren in juli

1854 (de Graaf, 1856, Bouwst. Fauna Nederl., vol. 2, p. 146). N.B.: Breda (Heylaerts,

1870, Tijdschr. Entom., vol. 13, p. 145: très rare sur la bruyère de Calder, près du Mast-

bosch, dans un terrain marécageux").

Variabiliteit. De soort is door Knoch in 1781 beschreven naar exempla-

ren uit de omgeving van Brunswijk. Vergelijking van de Nederlandse mannetjes

en de typische wijfjes met exemplaren van Hannover, die ongetwijfeld ook tot
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de nominaat\'orm behoren, levert geen enkel verschil op, noch op de boven-,

noch op de onderzijde der vleugels. Wel komt onder de Nederlandse populaties

ook in een vrij hoog percentage een lichtere wijfjesvorm voor, die niet uit

Noord-Duitsland vermeld wordt, maar het lijkt me niet juist alleen om die

reden de Nederlandse exemplaren als een aparte subspecies te beschouwen. Ik

reken de Nederlandse populaties dus ook tot de nominaatvorm.

De individuele variabiliteit is vrij groot. Het $ is op de bovenzijde der vleu-

gels eenkleurig paarsblauw. Bij het typische $ is de wortel der vleugels paars-

blauw, terwijl de buitenhelft eenkleurig zwartachtig is. Op de achtervleugels be-

vindt zich voor de achterrand een rij zwarte vlekjes, die franjewaarts door een

wit lijntje zijn afgezet, terwijl bij de anaalhoek een oranje oogvlek staat. De onder-

zijde der vleugels is bij beide geslachten grijsachtig wit, niet zelden met iets bruin-

achtige tint, waartegen de vlekkentekening scherp afsteekt.

A. Afmetingen.
Dwergen. De Punt, $ (Zool. Mus.).

B. Kleurvormen.
f. 9 dilutior nov. Bovenzijde der voorvleugels sterk met wit gemengd, vooral

langs de voor- en achterrand, aderen in dit lichte gedeelte zichtbaar als donkere

lijnen; achtervleugels paarsblauw tot aan de subterminale vlekken, alleen langs de

voorrand nog zwart. Door overgangen met de typische vorm verbonden. Norg, De
Punt (Zool. Mus.).

Holotype: $ van De Punt, 9.VII.1904 in collectie Zool. Mus.

[Upper side of the fore wings strongly mixed with white, especially along costa and

outer border, nervures in this part visible as dark lines; hind wings lilac blue up to the

chevrons, only the costa remains black. See plate 5, fig. 3 and 6.}

f. Ç jlh/stris Dannehl, 1927, Mitt. Munch, ent. Ges., vol. 17, p. 7. Op de

bovenzijde der achtervleugels zijn de randvlekken wel door een wit lijntje franje-

waarts afgezet, maar het oranje anaaloog ontbreekt. De Punt (Zool. Mus.).

f. $ modesta V. Schultz, 1950, Ent. Z. Frankfurt, vol. 60, p. 140, pi., fig. D.

Op de bovenzijde der achtervleugels ontbreekt zowel het oranje oog bij de anaal-

hoek als het witte lijntje aan de buitenkant van de randvlekken. De Punt, één

exemplaar (Zool. Mus.); Norg, één exemplaar (van Wisselingh).

f. clava Heydemann, 1942, Iris, vol. 55, p. 106. Grondkleur van de onderzijde

der vleugels witachtig, zodat de lichte ringen om de ocellen nauwelijks of niet

meer afsteken. Slechts enkele van onze exemplaren zijn zo licht. De Punt (Zool.

Mus.).

f. inornata Blom, 1947, Tijdschr. Entotiï., vol. 88, p. 333. Op de onderzijde der

achtervleugels ontbreken de paarsblauwe schubben in de marginale vlekken. De
Punt (Zool. Mus.); Norg (Blom).

C. Ocellentekening.
f. $ mgromaculata Blom, 1947, I.e., p. 332. Op de bovenzijde der achtervleu-

gels staan langs de achterrand vanaf de anaalhoek enkele zwarte vlekjes. Norg

(Blom).

f. crassipuncta Blom, 1947, I.e., p. 333. De oogvlekken op de onderzijde duide-

lijk vergroot. Norg (Blom).
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f. virgular'hi Blom, 1947, I.e., p. 333. Op de onderzijde der voorvleugels is de

onderste submarginale vlek franjewaarts uitgerekt en verbonden met de onderste

subterminale vlek. Norg (Blom).

f. cordata Blom, 1947, I.e., p. 333. De celvlekken aan de onderzijde der vier

vleugels hartvormig. Norg (Blom).

f. pluripiincta Courvoisier, 1911, in Vorbrodt, Schmett. Schweiz, vol. 1, p.

131. Met extra submediane vlekken. Norg, een $ , dat aan de voorrand der ach-

tervleugels een extra vlek heeft tussen de bovenste basale en de bovenste sub-

mediane vlek (Blom).

f. parvipuncta Blom, 1947, I.e., p. 333. De vlekken aan de onderzijde der

vleugels duidelijk verkleind. Norg (Blom, Zool. Mus.).

f. basireducta nov. Onderzijde der aehtervleugels met minder dan drie basaal-

vlekken. Norg (holotype, $ met slechts de bovenste basaalvlek, Blom).

[Under side of the hind wings with less than three basal spots.}

Cyaniris Dalman

Cyaniris semiargus von Rottemburg. Verbreid in het oosten en zuiden, maar lo-

kaal, uitsluitend op grazige terreinen, plaatselijk vooral in de laatste jaren gewoon.

De beste gebieden voor deze vlinder zijn in ons land Twente, de Achterhoek

(althans omstreeks 1900, daarna slechts sporadisch), vroeger het Binnenveld bij

Wageningen, nu nog Midden- en Zuid-Limburg. In het westen is semiargus spo-

radisch opgemerkt. In dit verband is het wel van belang er aan te herinneren, dat

de vlinder op de Britse eilanden reeds lang uitgestorven is. Aan de andere kant

komt de vlinder wel op de Noordfriese waddeneilanden Sylt, Föhr en Amrum
voor, zodat hij ongetwijfeld bestand is tegen het vochtig-zachte zeeklimaat. Welke

oeco logische factoren bij deze merkwaardige verbreiding van belang zijn, is dan

ook niet zo makkelijk uit te maken, al is wel vrij zeker de kwestie van het juiste

biotoop in ons land er één van.

Twee, en in gunstige jaren zelfs drie generaties. Gerekend over alle beschik-

bare gegevens is er een doorlopende vliegtijd van half april tot begin november,

maar in elk afzonderlijk seizoen zijn de generaties wel duidelijk te onderscheiden.

De eerste vliegt van half mei tot half juni; aprilvangsten zijn zeldzaam (18. IV.

1949 $ te Stein; 20. IV. 1949 ? te Geulle). De tweede generatie kan reeds in de

derde decade van juni beginnen te vliegen (1949, toen op 28. VI al gewoon), is

het talrijkst omstreeks 20 juli en vliegt na 10 augustus nog slechts in enkele

exemplaren. De derde generatie kan eind augustus beginnen te verschijnen

(27. VIII) en is waargenomen tot 5 november (in 1947). Zij is sterk afhankelijk

van gunstige weersomstandigheden. In jaren met een mooie herfst (1947, 1949)

kan zij talrijk zijn, in ongunstige jaren ziet men haar nauwelijks of in het geheel

niet.

Ball vond, dat de vorm der riekschubben bij de mannetjes in de eerste en in

de tweede generatie van elkaar verschilt (1914, Ann. Soc. ent. Belg., vol. 58, p.

180, pi. IV, fig. 23, 24). Trübsbach echter bemerkte, dat ook deze schubben

variëren in vorm en grootte (1939, Studien zu den deutschen Lycaenen mit beson-

I
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derer Berücksichtigung der weiblichen Androkonien, 25. Bericht iiatunv. Ges.

Chemnitz, Sep. p. 1—52, vier platen met 43 microfoto's). Hij beeldt o.a. twee

naast elkaar liggende schubben van hetzelfde mannetje van C. semiargus af (fig.

4), die aanmerkelijk in grootte en vorm van elkaar afwijken. De vorm der an-

droconiën zal dan ook slechts met zeer grote reserve gebruikt kunnen worden om
uit te maken, of een exemplaar tot de eerste of tot de tweede generatie behoort

(van de derde generatie is geen materiaal onderzocht). In elk geval is het wel de

moeite waard het onderwerp opnieuw in studie te nemen.

Vindplaatsen: Dr.: Assen. Ov.: Losser, De Lutte, Denekamp, Vasse, Agelo, Reu-

tum, Tubbergen, Almelo, Weerselo, Hengelo, Enschede, Delden, Bornerbroek, Steenwijker-

wold. Gdl.: Apeldoorn, Twello, Voorstonden, Empe, Laag Soeren, Spankeren, Dieren,

Arnhem, Oosterbeek, Wageningen vroeger in het Binnenveld talrijk, na de ont-

watering verdwenen); Laren, Winterswijk, Aalten, Varsseveld, Slangenburg, Doetinchem;

Groesbeek, Zalt Bommel. Utr.: Rhenen, De Klomp. N.H.: De Zilk (bij Heemstede). Z.H.:

Oud-Beierland, september 1903 (Sint Josephstichting, Bergen-N.H.), Dordrecht, Giesen-

dam. Zl.: Wilhelmina-dorp, 1922 (Verhey). N.B.: Zundert, Breda, Oosterhout, Rijen, Til-

burg, Drunen, Vlijmen, 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Sint Michielsgestel, Middelaar, Haps,

Oirschot, Helmond, Deurne, Asten. Lbg.: Arcen Venlo, Tegelen, Steyl, Baarlo, Belfeld,

Swalmen, Roermond, Neer, Weert, Echt, Sittard, Stein, Spaubeek, Nuth, Schinveld, Eygels-

hoven. Vaasrade, Kerkrade, Ubachsberg, Elkenraad, Voerendaal, Hulsberg, Schin op Geul,

Gerendal, Valkenburg, Geulem, Houthem, Geulle, Bemelen, Sint Pieter, Gronsveld, Slenaken,

Gulpen, Epen, Mechelen, Vaals.

Variabiliteit. Een uiterlijk verschil tussen de twee eerste ^cacaties is

bij ons niet vast te stellen en ook het verschil in de vorm der ar^droconiën is,

zoals reeds vermeld werd, niet al te betrouwbaar. De exemplaren van de derde

generatie zijn tamelijk klein, maar zulke vlinders komen ook in de andere genera-

ties voor.

Onze populaties behoren tot subsp. cimon Lewin, 1795, Ins. Great Brit., vol.

1, p. 80, pi. 38, fig. 6 en 7, gekenmerkt door de helder blauwachtige grondkleur

der mannetjes met smalle zwarte achterranden der vleugels, door betrekkelijk

kleine vlekken op de onderzijde, die vrij licht van kleur is. De nominaatvorm is

breedgerand. Zulke exemplaren komen slechts bij hoge uitzondering onder onze

subspecies voor.

A. Afmetingen.
f. minor Tutt, 1909, Brit. Lep., vol. 10, p. 258. Dwergen. Niet al te zeldzaam,

f. major Tutt, 1909, I.e., p. 258. Opvallend grote exemplaren. Natuurlijk veel

zeldzamer. Enschede, Slangenburg, Zalt Bommel (Zool. Mus.).

B. K 1 e u r V o r me n.

f. 9 byze Bergsträsser, 1779, Nomenclatur, vol. 2, p. 79, pi. 48, fig. 7, 8. Op

de bovenzijde is de wortel der vleugels blauw getint. Slechts enkele exemplaren

met zwakke ontwikkeling van de blauwe kleur. Dieren (Mus. Rotterdam); Zalt-

bommel, Stein, Houthem (Zool. Mus); Tilburg (Bentinck); Epen (van Wisse-

lingh).

f. $ latimargo Gillmer, 1909, Int. ent. Z. Guben, vol. 2, p. 313. Bovenzijde

der vleugels met brede zwarte achterrand. Beslist zeldzaam. Slangenburg (Zool.

Mus.); Belfeld (Stoffels).



Tijdschrift voor Entomologie, deel 98, afl. 4, 1955 Plaat 3

10 12

13 14 15

Phot. Mus Leiden

Maculinea alcon alcon Schiff. 1. ^ , Moosbrunn (Austria inf.), 7.VII.1935; 2. $ , Moos-
brunn, 6.VI.1940; 3. Ç , f. nigra Wheeler, Moosbrunn, 7.VII.1935. Maculinea alcon ericae

nov. 4. 5, Apeldoorn, 23.VII.1900 (holotype); 5. $, Buurse. 24.VII.1939 (allotype);

6. $ , f. «/'^rij Wheeler, Oisterwijk, 1.VIII.1895. Maculinea alcon arenaria Lempke. 7. ^ ,

Wassenaar, 5.VII.1941; 8. 9, Wassenaar, 10.VII.194l; 9- 9, Wassenaar, 9.VII.1951.

Populatie van Mije (Population of Mije, an isolated locality in the polder district). 10. 9 ,

14.VII.1947; 11. 9, 25.VII.1944; 12. 9, 14.VII.1947. Infrasubspecifieke vormen van

subsp. erica. 13- 9 , f. disco-elongata Lempke, Nunspeet, 27.VII.1936; 14. 9 f. lunulata

Warnecke, Aalten, 24.VII.1935; 15. $, f. supralunulata nov., Hilversum, 22.VII.194l

(holotype). No. 1—3 in collectie Reisser, Wenen; no. 4—15 in Zoölogisch Museum,
Amsterdam.
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f. infrapallida nov. Grondkleur van de onderzijde der vleugels bijna wit, zodat

de lichte ringen om de vlekken niet meer afsteken. Slangenburg, $ (holotype.

Zool. Mus.).

[Ground colour of the under side of the wings nearly white, so that the pale rings

round the spots no longer contrast.}

C. Ocellentekening.
f. hmulata Courvoisier, 1912, Iris, vol. 26, p. 58. Bovenzijde der voorvleugels

met celvlek. Tegelen, Roermond, Houthem (Zool. Mus.).

f. crassiputîcta Gillmer, 1909, Int. ent. Z. Guben, vol. 2, p. 313. De submediane

vlekken op de onderzijde der vleugels duidelijk vergroot. Slangenburg, Doetin-

chem, Tegelen (Zool. Mus.); Belfeld (Stoffels).

f. striata Wheeler, 1903, Butt. Switz., p. 25 {disco-elongata Courvoisier, 1911,

in VoRBRODT, Schmett. Schweiz, vol. 1, p. 152). De submediane vlekken op de

onderzijde der vleugels (enkele of alle) streepvormig uitgerekt. Vooral in extreme

exemplaren zeer zeldzaam. Tilburg (alleen de bovenste vlek op de voorvleugels,

Leids Mus.); Arcen (Franssen); Baarlo ( Ç , alleen de vijfde vlek op de voor-

vleugels, Zool. Mus.); Stein (alleen op de achtervleugels, die der voorvleugels

vergroot. Missiehuis Stein); Eygelshoven (prachtig exemplaar met vrijwel alle

vlekken verlengd, Sogeler); Houthem (slechts enkele vlekjes. Zool. Mus.).

f. addenda Stauder, 1923, Zeitschr. wiss. Insektenhiol., vol. 18, p. 192. Op de

onderzijde der achtervleugels extra basale vlekken. Houthem (Zool. Mus.).

f. initia Tutt, 1909, Brit. Lep., vol. 10, p. 263. Op de onderzijde der vleugels

(vooral de achterste) met grijsachtige marginale vlekken. Zie Verity, 1943, Farf.

It., vol. 2, pi. 12, fig. 72. Spankeren (Leids Mus.); Wageningen (van de Pol);

Aalten, Slangenburg, Tilburg (Zool. Mus.); Eys (ToxoPEUs, Tijdschr. Entom.,

vol. 63, p. 163).

f. parvipuncta Gillmer, 1909, Int. ent. Z. Guben, vol. 2, p. 313. De submediane

vlekken ontbreken gedeeltelijk. Apeldoorn, Wageningen, Slangenburg, Groesbeek,

Venlo (Zool. Mus.); Belfeld (Neijts); Stein (Missiehuis aldaar); Hulsberg

(Priems); Epen (Küchlein).

f. basicaeca Stauder, 1923, Zeitschr. wiss. Ins.bioL, vol. 18, p. 192. Aan de

onderzijde der achtervleugels ontbreken de basale vlekken. Apeldoorn, Wagenin-

gen, Groesbeek, Zalt Bommel, Venlo (Zool. Mus.).

f. c-nigrum Tutt, 1909, Brit. Lep., vol. 10, p. 261. De twee onderste sub-

mediane vlekken der achtervleugels zijn met elkaar verbonden. Zie o.a. Verity,

i.e., fig. 57. Stellig niet al te zeldzaam en ongetwijfeld wel op de meeste vind-

plaatsen onder de soort te vinden.

Gynandromorph. Een $ , waarbij op de bovenzijde van de rechter ach-

tervleugel paarsblauwe striemen van de achterrand naar de wortel lopen. Tilburg

(van den Bergh).

Teratologische exemplaren. Rechter voorvleugel te klein. Apel-

doorn, $ (Zool. Mus.).

Op de linker voorvleugel is bij de apex de achterrand binnenwaarts gebogen.

Houthem, 5 (Zool. Mus.).

Rechter achtervleugel te klein. Agelo (van der Meulen).
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Polyommatus Latreille

Polyommatus icarus von Rottemburg. Verbreid in het gehele land, vooral ge-

woon op groeiplaatsen van rolklaver op grazige zandige terreinen en in het

Krijtdistrict, opvallend talrijk op de Wadden-eilanden, tenminste op Texel, Vlie-

land en Terschelling. Ook bekend van Ameland en Schiermonnikoog (hier vrij

talrijk, VAN Minnen).

Twee, en in jaren met gunstige herfsten zelfs drie generaties. De eerste vliegt

van eind april tot begin juli (25. IV tot 2. VII), meest eind mei en juni, de twee-

de van ongeveer half juli tot eind augustus (12. VII tot 26. VIII), hoofdvliegtijd

van de tweede helft van juli tot in de tweede helft van augustus. De derde gene-

natie is waargenomen van begin september tot eind oktober (l.IX tot 27. X).

Variabiliteit. De Nederlandse exemplaren behoren tot subsp. karus von

Rottemburg, beschreven naar exemplaren van Halle aan de Saaie. Tussen de

exemplaren van de eerste en die van de tweede generatie kan ik geen macroscopi-

sche verschillen vinden. Mogelijk komen de wijfjes zonder blauwe bestuiving in

de eerste generatie minder voor dan in de tweede, maar het beschikbare voor-

jaarsmateriaal is niet groot genoeg om een conclusie toe te laten. Ball vond, dat

de androconiën van de zomer-mannetjes veel ovaler zijn dan die van de eerste

generatie en hij noemde deze genratie daarom ovalisqtiamosa (1914, Ann. Soc. ent.

Belg., vol. 58, p. 179, pi. IV, fig. 19, 20). Trübsbach's publicatie in 25. Be-

richt naturw. Ges. Chemnitz (1939) maakt een nader onderzoek, in hoeverre deze

schubben in vorm variëren, echter noodzakelijk. De Duitse auteur vond overigens

bij een geheel blauw 9 ook androconiën, die in vorm vrijwel met die der man-

netjes overeenstemmen (I.e., fig. 40—43). Bij gedeeltelijk blauw bestoven wijf-

jes waren ze daarentegen nooit te vinden.

De derde generatie is steeds vrij klein, terwijl alle mannetjes, die ik zag, op de

onderzijde der vleugels bleekgele subterminale vlekken bezitten in plaats van

oranje gekleurde. De wijfjes daarentegen zijn normaal van kleur.

De individuele variabiliteit is zeer groot, maar van de genetica der talrijke be-

schreven vormen is nog niets bekend. Krodel kreeg door afkoeling in het ge-

voelige stadium van poppen van Lysandra coridon Poda en Agrodiaetus damon

Schiff, vlinders met vlekkenreductie en bij de laatste soort ook met streepvormige

vlekken aan de onderzijde der vleugels (1904, Allg. Z.
f.

Entom., vol. 9, p. 49).

Zerling (1916, /m, vol. 30, p. 217 —218) hield poppen van Lysandra coridon

en Agrodiaetus damon vochtig en koel. De wijfjes hadden een meer of minder

uitgebreide blauwe tint op de bovenzijde der vleugels. Bij een groot deel van de

mannetjes en de wijfjes waren alle ocellen op de celvlekken na verdwenen, bij de

overige sterk gereduceerd. Polyommatus icarus gài bij dezelfde behandeling tal-

rijke wijfjes met zeer sterk ontwikkelde blauwe kleur en op de onderzijde vaak

met samengevloeide vlekken. Bij de mannetjes kwamen deze vlekvormen niet in zo

sterke mate voor. Bij Lysandra bellargus von Rottemburg waren de wijfjes heel

vaak diep donkerblauw met sterke zwarte achterrand. De mannetjes van deze

soort hadden op de bovenzijde der achtervleugels alle een rij duidelijke achter-

randsvlekken, terwijl op de onderzijde de grondkleur sterk verdonkerd was en

verbonden oogvlekken voorkwamen. Lorkovic (1938, Mitt. Münch. ent. Ges.,
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vol. 28, p. 243) vond, dat alle Lycaeniden, die hij kweekte, op lage temperatuur

reageerden door reductie van de oogvlekken, vooral op de achtervleugels {Everes

decolorata Staudinger, Lycaeides idas L., Lycaeides argyrognomon Bergsträsser,

Plebe jus argus L., Folyommatus tear us von Rottemburg) .

Uit deze publicaties blijkt, dat 20wel de blauM^e kleur bij de wijfjes als de

tekening der onderzijde sterk door min of meer extreme oecologische factoren te

beïnvloeden zijn. Toch bewijst dit niet, dat alle in de vrije natuur voorkomende

exemplaren met een of andere afwijking in de vlekkentekening aan dergelijke

oorzaken hun ontstaan te danken zouden hebben. Hun aantal is daarvoor te groot.

Veel waarschijnlijker lijkt het mij, dat een aantal vormen zowel door erfelijke

factoren als kunstmatig door extreme oecologische invloeden kunnen optreden.

Een geregeld voorkomende vorm als melanotoxa bijv. berust zonder enige twijfel

op erfelijkheid. Sommige eigenschappen worden heel duidelijk door polymère

factoren geregeld, zoals de blauwe bestuiving der wijfjes en de semiarcuata-

melanotoxa combinatie. Verscheidene zijn ook sterk ,, gedeeltelijk sex-controlled",

waarop bij de vormen zelf gewezen zal worden.

Op de Wadden-eilanden is door de eeuwenlange isolatie een populatie bezig

zich te vormen, die afwijkt van die van het vasteland. Nergens anders in ons land

komen percentsgewijs zoveel exemplaren voor met gereduceerde vlekken (in groot-

te of in aantal) aan de onderzijde der vleugels.

A. Afmetingen.
f. minor Cockerell, 1889, Entomologist, vol. 22, p. 176. Dwergen. Niet al te

zeldzaam, overal onder de soort nu en dan aan te treffen.

f. 7najor Tutt, 1910, Brit. Butt., vol. 4, p. 127. Opvallend grote exemplaren.

Natuurlijk veel schaarser. Balk, Belfeld (Leids Mus.); Noordwijk, Wijk bij Heus-

den, Valkenburg (Zool. Mus.); Bergen op Zoom (Korringa).

B. Kleurvormen.
Typische wijfjes zijn volgens de beschrijving van von Rottemburg op de

bovenzijde eenkleurig donkerbruin met een rij oranjegele achterrandsvlekjes op

voor- en achter vleugels. In de voorjaarsgeneratie schijnen dergelijke exemplaren

niet veel voor te komen, in de zomergeneratie zijn ze niet bepaald zeldzaam, maar

toch veel schaarser dan de blauw bestoven wijfjes. Ook in de herfstgeneratie

komen ze voor, maar door het geringe materiaal, dat ik hiervan zag, is me niet

bekend, in welke verhouding.

Bij de mannetjes komen in de blauwe grondkleur kleine tintverschillen vooir,

maar belichting en ouderdom zijn hierbij van grote invloed. Bij de wijfjes va-

rieert de grondkleur van donkerbruin tot zwartbruin en de blauwe bestuiving van

blauw tot paars. Alle mogelijke combinaties hiervan met de oranjegele achterrands-

vlekken zijn door Tutt in tabelvorm uitgewerkt (1910, I.e., p. 130—131), maar

deze wijze van analiseren heeft nooit navolging gevonden.

f. 9 anticoelunulata Verity, 1943, Farf. It., vol. 2, p. 247. Alleen op de boven-

zijde der achtervleugels zijn de oranje achterrandsvlekjes aanwezig, die der voor-

vleugels ontbreken. Vrij zeldzaam, maar wel op de meeste plaatsen onder de soort

aan te treffen.

f. $ jusca Gillmer, 1908, Int. ent. Z. Guben, vol. 2, p. 11. Bovenzijde der

vleugels eenkleurig donkerbruin, zonder oranjegele achterrandsvlekken. Zeld-
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zaam. Wageningen, Bloemendaal (Zool. Mus.); Amsterdam (Küchlein); Breda

(Leids Mus.).

f. $ astrarchoides Tutt, 1910, I.e., p. 141. Bovenzijde der vleugels eenkleurig

donkerbruin, oranje randvlekken opvallend duidelijk, zodat een sterke gelijkenis

met Arida agestis Schiff, ontstaat. Zie Verity, 1943, Farf. It., vol. 2, pi. 13,

fig. 29. Zeldzaam. Stavenisse (Leids Mus.); Gronsveld (Zool. Mus.).

f. $ amoena Schultz, 1904, Ent. Z. Guben, vol. 18, p. 93 {supraelongata

Vorbrodt, 1917, Mitt. Schweiz, ent. Ges., vol. 12, p. 447, nee rufitia Oberthür,

1894, Et. d'Ent., vol. 19, p. 14, pi. VI, fig. 52). De oranje randvlekken op de

bovenzijde der voorvleugels wortelwaarts verlengd tot ongeveer het midden der

vleugels. Zeldzaam. Beek bij Nijmegen (Boldt); Melissant (Huisman); Kes-

sel (van Oorschot).

f. $ apicata Tutt, 1910, I.e., p. 130. Op de bovenzijde der voorvleugels hou-

den de oranje randvlekken meestal reeds vrij ver onder de voorrand op. Bij deze

vorm bevindt zich dan tussen het bovenste vlekje en de apex nog een aantal licht-

gekleurde vlekjes als voorzetting er van. Vrij gewoon.

f. Ç caerulescens Wheeler, 1903, Butt. Switz., p. 35. Het basale gedeelte der

vleugels op de bovenzijde blauw getint. Hoofdvorm in alle generaties.

f. $ caerulea Fuchs, 1877, Stett. ent. Z., vol. 38, p. 133. De blauwe tint be-

dekt de hele bovenzijde. Alleen de voorrand der vleugels is in de regel nog

zwartachtig, maar bij de prachtige extreme exemplaren verdwijnt ook hier de

donkere kleur. Zowel in de voor j aars- als in de zomergeneratie minder gewoon

dan caerulescens, maar gewoner dan de typische vorm. Van de herfstgeneratie

heb ik te weinig wijfjes gezien.

[Tutt used a considerable number of names for the different degrees of blue scaling in

his Brit. Butt. (vol. 4, 1910). The character is however clearly multifactorious, and the

smaller the number of names for such forms the better. The oldest name for a partly blue

$ in a general sense is caerulescens Wheeler 1903. The name of semiclara Tutt 1896 can

only be used in a very restricted sense, so that it is better to drop it. Kirby's thestilis (1827)

was described as a species, so that it can be considered a synonym of icarus von Rottemburg.

The oldest name for the wholly blue 9 is caerulea Fuchs 1877. AU other names are

younger, and indicate the same principle of variation, though there are of course slight

differences in the amount of blue scaling. There is no need to distinguish a still higher

degree by a separate name (mariscolore Kane 1893 = supra-caerulea Oberthür 1896 =
amethystina Gillmer 1908).]

f. $ caeruleocuneata Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 175. Op de bovenzijde der

achtervleugels een brede wigvormige blauwe streep, die met de basis tegen de

oranje achterrandsvlekjes aan ligt. Niet zeldzaam, vooral bij gedeeltelijk blauwe

exemplaren.

f. $ caeruleolunulata Tutt, 1910, Britt. Butt., vol. 4, p. 130. Op de boven-

zijde, vooral van de achtervleugels, zijn de randvlekken aan de binnenkant blauw

afgezet. Niet zeldzaam bij exemplaren van f. caerulescens, maar ook nu en dan

bij wijfjes met geheel blauwe achtervleugels, waar de pijlvormige blauwe vlekjes

dan prachtig afsteken tegen de blauwe grondkleur.

f. 9 alholunulata Tutt, 1910, I.e., p. 130. Als de vorige vorm, maar de rand-

vlekken zijn aan de binnenzijde wit afgezet. Veel zeldzamer. Egmond aan den

Hoef (van der Meulen); Ouddorp (Zool. Mus.).
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f. 9 caeruleomarginata Tutt, 1910, I.e., p. 130. De randvlekken zijn aan de

franjezijde blauw afgezet. Gewoon.

f. $ albomarginata Tutt, 1910, I.e., p. 130. De randvlekken zijn aan de franje-

zijde wit afgezet. Veel zeldzamer. Lochern, Varsseveld, Groesbeek (Zool. Mus.);

Aerdenhout (Küchlein).

f. $ alboc'mcta Tutt, 1910, I.e., p. 130. De discaalvlek op de bovenzijde der

vleugels is wit geringd. Meestal is dit alleen de voorvleugelvlek. Bij ons een

zeldzame vorm. Vogelenzang (Leids Mus.).

f. brunnea Fuchs, 1900, Jahrb. Nass. Ver., vol. 53, p. 31. Onderzijde van het

$ bruinachtig, van het $ meer roodbruin. Mannetjes met bruinachtig getinte

achtervleugels komen nu en dan voor (bijv. Nijmegen, Ouddorp in coll. Zool.

Mus.), maar exemplaren, die de normale tint van het 9 bereiken, heb ik niet ge-

zien. Ook bij het 9 is de vorm in ons land stellig zeldzaam. Ouddorp (Zool.

Mus.).

f. $ albescens Tutt, 1910, I.e., p. 132. Grondkleur van de onderzijde wit-

achtig. Katwijk (van Westen).

f. 9 subtus-obscurior Oberthür, 1896, Et. d'Ent., vol. 20, pi. 4, fig. 45. Grond-

kleur van de onderzijde sterk verdonkerd, bijna bruinzwart. Ouddorp (Zool.

Mus.).

f. flavescens Tutt, 1910, I.e., p. 133. De oranje achterrandsvlekken op de onder-

zijde bleekgeel van kleur. Bij de mannetjes van voorjaars- en zomergeneratie niet

zeldzaam, bij die der herfstgeneratie in elk geval de overheersende vorm. Bij de

wijfjes veel zeldzamer, en dan zijn ook de randvlekken op de bovenzijde bleek-

geel: Serooskerke (Brouwer).

C. Oeellentekening.
f. $ nigromaadata Coekerell, 1889, Entomologist, vol. 22, p. 99. Op de

bovenzijde der achtervleugels staan zwarte achterrandsvlekken. Vrij zeldzaam,

maar ongetwijfeld wel op vele vindplaatsen nu en dan aan te treffen. Almelo,

Eerbeek, Aalten, Bussum, Aalsmeer, De Beer, Heerlen (Zool. Mus.); Elzen

(van der Meulen); Amsterdam (Stammeshaus); Castricum, Heemskerk

(Leefmans); Bergen op Zoom (Korringa); Nuenen (Leids Mus.); Tegelen

(Ottenheym); Kerkrade (Neumann).

f. crassiptincta Courvoisier, 1903, Mitt. Schweiz, ent. Ges., vol. 11, p. 19. De
ogen aan de onderzijde opvallend vergroot. Bij het $ vrij zeldzaam: Havelte, Die-

penveen (Zool. Mus.); Amsterdam (van der Vliet); Terneuzen (VaRi); Stein

(Kammerer). Bij het 9 vrij gewoon, vooral op de voorvleugels en dan vaak

samen met vlekkeneombinaties.

f. elongata Tutt, 1910, I.e., p. 170, pi. XI, fig. 11 (basi-elongafa Courvoisier,

1912, Iris. vol. 26, p. 46, pi. IV, fig. 1). Een of meer basale vlekken op de

voorvleugels verlengd. Bijna altijd is dit de onderste. Niet zeldzaam bij het 9 , bij

het $ nauwelijks voorkomend.

f. transiens Tutt, 1910, I.e., p. 164. De submediane vlekken der voorvleugels

uitgerekt. Niet gewoon, maar wel overal onder de soort aan te treffen.

f. extensa Tutt, 1910, I.e., p. 164 (disco-elongata Courvoisier, 1912, Iris, vol.

26, p. 46). De submediane vlekken van voor- en achtervleugels uitgerekt. Ter-

schelling, 9 (Zool. Mus.).
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f. semiarcuatd Courvoisier, 1907, Z. wiss. Ins.biol., vol. 3, p. 35. Op de voor-.

vleugels zijn de onderste basale en de onderste submediane vlek verlengd zonder

elkaar evenwel te raken. Bij het $ vrij zeldzaam, bij het $ gewoon, dus „ge-

deeltelijk sex-controlled".

f. melanotoxa Pincitore-Marott, 1872, Giorn. Agr. e Pastor., p. 248. De beide

vlekken van de vorige vorm zijn met elkaar verbonden, zodat aan de binnenrand

een zwarte streep ontstaat. Bij het $ vrij zeldzaam, bij het $ gewoon, dus even-

eens „gedeeltelijk sex-controlled".

f. biarcuata Fritsch, februari 1910, Beri. ent. Z., vol. 54, p. 233. Op de voor-

vleugels staan boven de bovenrand twee, niet zelden gedeeltelijk samenvloeiende,

zwarte strepen, doordat ook de extra basale vlek (van f. tripuncta enz.) verbonden

is met de voorlaatste submediane vlek. Veel zeldzamer, maar ook deze vorm bij

het $ weer minder dan bij het $ . Doorn, Ouddorp, Stein (drie wijfjes. Zool.

Mus.); Tilburg, $ (van den Bergh); Sint Michielsgestel $, Oirschot $

(Knippenberg).

f. vir gularia Tutt, 1910, Brit. Butt., vol. 4, p. 134. Op de voorvleugels is de

onderste submediane vlek buitenwaarts gebogen en verbonden met de onderste

subterminale vlek. Niet gewoon, maar toch wel haast overal nu en dan onder de

soort te vinden.

f. costarmela Tutt, 1910, Ent. Ree, vol. 22, p. 51. Op de achtervleugels is de

bovenste basale vlek verbonden met de bovenste submediane, zodat aan de voor-

rand een zwarte streep ontstaat. Wageningen (van de Pol); Terschelling, $

Stein, $ (Zool. Mus.).

f. basijuncta Tutt, 1910, Ent. Ree, vol. 22, p. 51 (retrojuncta Courvoisier, 1912,

Iris, vol. 26, p. 50). In cel Ic der achtervleugels is de basale vlek met de voor-

laatste submediane vlek verbonden. Berg en Dal (Boldt); Rhenen (Janse);

Bussum (van Oorschot); Bemelen (Zool. Mus.).

f. analijuncta Beuret, 1926, Schweiz, ent. Anz., vol. 5, no. 3, p. 4. Op de

achtervleugels is de vierde basale vlek in cel la verbonden met een extra vijfde

vlek, die in dezelfde cel vlak aan de vleugelwortel staat. Lobith, $ (Zool. Mus.).

f. apicojuncta Tutt, 1910, Brit. Butt., vol. 4, p. 134. Op de achtervleugels is de

buitenste bovenste submediane vlek verbonden met de bovenste subterminale.

Epen (van Oorschot).

f. costo-retrojuncta Courvoisier, 1912, Iris, vol. 26, p. 51. Combinatie van

costajuncta Tutt met basijuncta Tutt = retrojuncta Courvoisier. Stein, 9 (Zool.

Mus.).

f. arcuata-retro juncta Courvoisier, 1912, Iris, vol. 26, p. 52. Combinatie van

melanotoxa (op de voorvleugel) en basijuncta (op de achtervleugel). Lobith

(Scholten); Amsterdam (van Oorschot); Nuenen (Neyts); Stein, Epen

(Zool. Mus.).

f. melanostriata de Crombrugghe, 1911, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 11,

p. 83. Combinatie van melanotoxa (op de voorvleugel), basijuncta en imo juncta

(op de achtervleugel). Ulvenhout (Mus. Rotterdam); Kerkrade (Neumann).

[F. imojuncta Courvoisier, 1912, Iris, vol. 26, p. 50, heeft in cel Ib der achter-

vleugels de basale vlek verbonden met de onderste submediane. Niet in combi-

natie met een andere vorm ken ik haar nog niet uit Nederland.]
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f. arcuata-costa-retrojimcta Courvoisier, 1912, I.e., p. 52. Combinatie van mela-

notoxa (op de voorvleugel), costajtincta en basijuncta Tutt — retro jtincta Cour-

voisier (op de achtervleugel). Een prachtig 9 van Lonneker, dat bovendien nog

de tekening van imojuncta Courvoisier bezit (van der Meulen). Een dergelijke

combinatie is in de literatuur nog nooit vermeld, maar ik denk er natuurlijk niet

aan daar weer een aparte naam aan te geven.

f. digitata Courvoisier, 1907, Z. wiss. Ins.biol., vol. 3, p. 36. Op de voorvleu-

gels is de bovenste basale vlek verbonden met de celvlek en deze weer met de

vierde submediane vlek, zodat één doorlopende lange streep van de wortelvlek

naar de submediane vlek loopt. Bovendien zijn meestal ook andere submediane

vlekken verlengd. Van deze zeer zeldzame vorm ving Bank een prachtig man-

netje aan de Hembrug op 31. VIII. 1947, waarbij alle submediane vlekken op voor-

en achtervleugels verlengd zijn en bovendien de basale achtervleugelvlekken.

f. striata Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 175 {radiata Courvoisier, 1907, Z. wiss.

Ins.biol., vol. 3, p. 37). De submediane vlekken (of in elk geval enkele er van)

zijn franjewaarts uitgerekt en verbonden met de subterminale vlekken. Extreme

exemplaren, soms gecombineerd met andere vlekvormen, zijn uiterst zeldzaam, al

worden ze nogal eens afgebeeld, omdat ze tot de fraaiste en meest opvallende af-

wijkingen behoren. Maar ook exemplaren, waarbij slechts een deel der vlekken

(op voor- of/en achtervleugels) verbonden is, zijn verre van gewoon. Er bestaat

een behoorlijk aantal volkomen overbodige namen voor allerlei graden. Weheb-

ben hier weer duidelijk een eigenschap, die ,, multifactorial" is. Ik ken slechts een

prachtig $ van Breskens (Zool. Mus.) en een vrij zwak $ van Krimpen aan de

Lek (Mus. Rotterdam).

f. tripuncta Courvoisier, 1903, Mitt. Schweiz, ent. Ges., vol. 11, p. 22. Voor-

vleugel met drie basale vlekken. Bij het ^ gewoon, bij het 9 wat minder.

f. quadripuncta Courvoisier, 1903, I.e., p. 22. Voorvleugel met vier basale vlek-

ken. Zowel bij het $ als bij het 9 niet zeldzaam.

f. quinquepjincta Courvoisier, 1903, I.e., p. 22. Voorvleugel met vijf basale

vlekken. Zeldzaam. Borne (van Westen); Bennekom, Hilversum, twee man-

netjes (Zool. Mus.).

f. excessa Gillmer, 1908, hit. ent. Z. Guben, vol. 2, p. 178 {pluripuncta Cour-

voisier, 1911, in VoRBRODT, Schmett. Schweiz, vol. 1, p. 138). Met extra vlekken

tussen celvlek en submediane vlekken of andere extra submediane vlekken. Niet

gewoon. Verwolde, Gronsveld, Soest (Zool. Mus.); Lochem (Mus. Rotterdam);

Schiedam (Nijssen); Schinveld (Neumann); Welterberg (Brouwer).

f. parvipuncta Courvoisier, 1903, Mitt. Schweiz, ent. Ges., vol. 11, p. 24. De

vlekken aan de onderzijde opvallend klein. Vooral een bij de mannetjes voor-

komende vorm, hoewel ook bij deze in het algemeen zeldzaam, behalve op Ter-

schelling, waar de vorm bij dit geslacht vrij gewoon is. Lanz bezat een exem-

plaar van Terborg, dat tegelijkertijd tot f. melanotoxa behoorde, wel een bewijs,

dat soms heel verschillende factoren voor de tekening in één enkel individu ver-

enigd kunnen zijn.

f. candiope Bergsträsser, 1779, Nomencl., vol. 2, p. 78, pi. 48, fig. 3, 4. Voor-

vleugel met één basale vlek. Bij het 5 gewoon, bij het 9 niet zeldzaam. Blijk-

baar iets ,, gedeeltelijk sex-controlled".
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f. karinus Scharf enberg, 1791, Scriba 's Jourual, vol. 1, derde stuk, p. 216.

Voorvleugel zonder basale vlekken. Bij het $ vrij gewoon (in het Zool. Mus.

meer dan 20 exemplaren !), al komen plaatselijk schommelingen in het aantal

voor. Bij het $ zeer zeldzaam: in collectie Zool. Mus. slechts één exemplaar, dat

niet eens zuiver de vorm vertegenwoordigt, daar de onderste basale vlek nog flauw

zichtbaar is. Blijkbaar zeer sterk ,, gedeeltelijk sex-controlled".

f. semipersica Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 175. Op de achtervleugels ontbreken

de vlekken gedeeltelijk. Vrij zeldzaam, maar van tamelijk veel vindplaatsen be-

kend. Terschelling gewoon, vooral bij het $ .

f. postico-obsoleta Tutt, 1910, E7it. Ree, vol. 22, p. 100. Voorvleugels vrijwel

normaal, op de achtervleugels alle basale en submediane vlekken verdwenen.

Vlaardingen, ? (Nijssen).

f. obsoleta Gillmer, 1908, Int. ent. Z. Guben, vol. 2, p. 178 {^obsoleta Clark,

1905, Entomologist, vol. 38, p. 261, nomen nudum !; caeca Gillmer, 1910, op.

cit., vol. 4, p. 3). Alle basale en submediane vlekken ontbreken. Zeer zeldzaam.

Terschelling, $ (Zool. Mus.). Een zeer sterke overgang met nog enkele sub-

mediane vlekken van Texel (ook een ^ , van Wisselingh).

f. albolimbata Baumann, 1921, Mitt. Münchn. ent. Ges., vol. 11, p. 44. De

terminale vlekken op de onderzijde van voor- en achtervleugels ontbreken groten-

deels en de nog aanwezige zijn sterk verkleind, zodat een brede witte achterrand

ontstaat. Tot nog toe uitsluitend bekend in combinatie met f. icarinus. Doetinchem,

$ (Zool. Mus.).

f. carteri Heslop Harrison, 1928, Vasculum, vol. 14, p. 139. De celvlek der

achtervleugels eenkleurig wit. Niet al te zeldzaam, van vele vindplaatsen be-

kend.

f. albo-ocellata Gillmer, 1904, Soc. Ent., vol. 18, p. 186 {^caeca Oberthür, 1910,

Lép. Comp., vol. 4, p. 240, 670, pi. XLIII, fig. 323; privata Schönfeld, 1924,

Int. ent. Z. Guben, vol. 18, p. 40; duesseldorfensis Strand, 1927, Arch. Natur-

gesch., vol. 91, Abt. A, Heft 12, p. 282). Alle oogvlekken op de onderzijde een-

kleurig wit, zonder zwarte kern. Niettegenstaande de serie namen een uiterst zeld-

zame, stellig wel recessieve vorm. Oisterwijk, $ (Zool. Mus.).

f. discreta Tutt, 1910, Brit. Butt., vol. 4, p. 16. De submediane vlekken der

voorvleugels franjewaarts verplaatst, zodat ze in een bijna rechte lijn vlak voor de

subterminale vlekken staan. Zowel bij $ als $ niet al te zeldzaam.

f. superocellata nov. Op de onderzijde der voorvleugels missen de subtermi-

nale vlekken de oranje tekening aan de buitenzijde. Ze zijn rondachtig van vorm

en wit geringd en maken daardoor de indruk van een extra rij wat lichter ge-

kleurde oogvlekken. Heinkenszand, 27.VII.1943, $ (holotype. Zool. Mus.).

[The subterminal spots on the under side of the fore wings miss the orange markings

at their outer side. They have a roundish shape and are surrounded by a white ring. They

therefore make the impression of an extra row of somewhat paler coloured eye spots.]

f. transpar ens Tutt, 1910, Brit. Butt., vol. 4, p. l48. De beschubbing is zo dun,

dat de tekening van de onderzijde duidelijk op de bovenkant te zien is. Velden-

Lbg., blauw $ (Stoffels).
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Teratologische exemplaren. Rechter voorvleugel te kort. Schie-

dam, $ (Nijssen).

Beide voorvleugels te klein. Lunteren, $ (Branger).

Beide achtervleugels sterk verkleind. Helvoirt (Galand, 1907, Ttjdschr. Entom.,

vol. 50, p. 272, pi. 7, fig. 5).

Gynandromorphen. 1. Linker vleugels mannelijk, rechter vleugels

vrouwelijk (bruin met oranje randvlekken), behalve de voorrand van de voor-

vleugel, die weer mannelijk is. Bijna dus een bilaterale gynandromorph. Zeist,

1940 (Brouwer).

2. Alle vleugels vrouwelijk, alleen op de linker voorvleugel bij de apex een

paar striemen diepblauw evenwijdig aan de aderen. Eiden (Heezen).

3. Een 9 van de unicolor-\or:m, dat op beide achtervleugels een brede baan

van een blauwe kleur heeft. Dat dit geen caerulescens-vorm is, blijkt uit de tint

van de blauwe baan, maar vooral uit de scherpe begrenzing er van. Bij caerules-

cens-wijfjes gaat de blauwe bestuiving geleidelijk over in de bruine grondkleur.

Bij dit exemplaar is geen sprake van een bestuiving met blauwe schubben, maar

vormt het blauw inderdaad plaatselijk de grondkleur. Hierden, 1936 (Leids Mus.).

No. 2 en 3 komen overeen met de bekende partiële gynandromorphen van

Antocaris cardamines L.

[4. Van Eindhoven vermeldt in Handelingen Ned. ent. Ver., p. 36, (1854),

een bilaterale gynandromorph, links vrouwelijk, rechts mannelijk, maar blijkens

een aantekening in 2Ìjn eigen exemplaar van Bouwst. Fauna Nederl. (nu in mijn

bezit) is het niet zeker, dat dit dier in Nederland was gevangen.}

Lysandra Hemming

Lysandra coridon Poda. Migrant uit het krijtgebied ten zuiden van ons land,

die uiteraard nog het meest aangetroffen wordt in Zuid-Limburg, maar ook daar

bijna steeds een zeldzame verschijning is. Dat de soort er inheems zou zijn, is

hoogst onwaarschijnlijk. De hoofdvoedselplant van de rups, Hippocrepis comosa

L., komt er niet voor. Wat de beide andere met zekerheid bekende voedselplanten

Astragalus glycypbyllus L. (Hokjespeul) en Coronilla varia L. (Kroonkruid) be-

treft, de eerste zou eventueel in aanmerking kunnen komen, daar zij in het Krijt-

district vrij veel voorkomt, de laatste is er echter uiterst zeldzaam en hoort in het

Fluviatiele District thuis (Th.
J.

Reichgelt in litt.).

Een belangrijke aanwijzing voor het niet inheems zijn van coridon in ons land

is vooral ook het zeer geringe aantal wijfjes, dat hier aangetroffen is. Sinds 1859,

het jaar, waarin de eerste vlinder van deze soort in Nederland werd waargenomen,

zijn, voor zover ik kon nagaan, niet meer dan 13 wijfjes gezien of gevangen,

tegen 107 mannetjes en 7 exemplaren, waarvan ik geen gegevens over het geslacht

bezit. Ook Franssen vestigde reeds de aandacht op het grote verschil in aantal

bij de beide seksen van coridon voor zover het hier te lande gevangen exemplaren

betreft (1924, Natuurhist. Maandbl. Maastricht, vol. 13, p. 57). Dit zelfde

verschijnsel is bij verschillende van onze ontwijfelbare migranten waar te nemen,

bijv. bij de beide regelmatig hier voorkomende Colias-sootten.

De vlinder ontbreekt in Denemarken en geheel N.W. -Duitsland. De N.W.-
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grens loopt in het Pommerse Oderdal, dan over Berlijn, langs de noordrand van

de Duitse middelgebergten over Hildesheim en de Giesenberg ten zuiden van

Hannover, uitsluitend op krijt en keuper (Warnecke in litt.). In Zuid-Hannover

in het middelgebergte verbreid en talrijk; in Westfalen overal op krijt in het

bergachtige gedeelte, zwervers in het Roergebied; in de Rijnprovincie op krijt en

ook bekend van Krefeld. In Luxemburg en Oost-België op krijt en Jura, plaatselijk

soms zeer gewoon, en als zwerver op vrij veel vindplaatsen in het centrum waarge-

nomen. Op de Britse eilanden uitsluitend in Zuid-Engeland op krijt, plaatselijk

gewoon (zie Ford, Butterflies, kaart 16, p. 347, 1945).

Eén generatie, waargenomen van begin juli tot eind augustus (2. VII tot

26. VIII). De meeste exemplaren worden in augustus gevangen.

Vindplaatsen^). Dr.: Eelderwolde, 18.VIII.1942 (Blom). Ov.: De Lutte, 18.VII.

1912, vier exemplaren, waarbij één 5 (Bentinck, Zool. Mus.); Denekamp, 1934 (Luk-

kien); Deventer, 5.VIII.1952 (Flint). Gdl.: Nijkerk, Augustus 1859 (Zool. Mus.); Vaas-

sen, 16.VIII.1946 (Camping); Apeldoorn, 2.VII.1898 (Zool. Mus.); Oosterbeek, 12.VIII.

1933 (Mus. Rotterdam); Wageningen, 21.VII.1934 (Landb. Hsch.); Vorden, 12.VIII.1871

(Bentinck); Neede, 15.VII.1904 (van den Bergh); Groenlo, 3.VIII.1911 (Coldewey);

Aalten, 1933 (Ceton); Hoog-Keppel, juli 1906, drie exemplaren, waarbij één Ç (Zool.

Mus.); Berg en Dal, 9.VIII.1949 (Boldt); Nijmegen, 29.VII.1911 (Canisiuscollege). Utr.:

Groenekan, VITI. 1951 (Buisman). Z.H.: Scheveningen, VIII. 1902, Ç (Leids Mus.). N.B.:

Bergen op Zoom, 10.VIII.1906 (Zool. Mus.); Tilburg, 13.VII.1953 (van Melis). Lbg.:

Venlo, 5.VIII.1951 (Ottenheim); Steyl, 24.VIII.1933 (Br. Antonius); Belfeld, twee

mannetjes zonder datum (Ottenheim); Baarlo, 25.VIII.1904 (Latiers); Swalmen, 1918

(volgens Rijk), 16.VIII.1921 (Lücker); Maasniel; Roermond, 17.VII.1947 (Nies); Reutjen,

3.VIII.1921 (Zool. Mus. en Bentinck, elk één $ ); Muggenbroek, 16.VIII.1921 (LüCKEr);

Sint Odiliënberg, 9.VIII.1950 (Lücker); Herkenbosch, 1918, één $ en één 5 (Frans-

sen); Posterholt, 12 mannetjes in augustus 1921 (Franssen, nu verdeeld over verschillende

collecties); Stein, 10.VIII.1951 (Kammerer), 10.VIII.1952 (Missiehuis Stein); Sittard,

24. en 26.VII.1951 (Sogeler), 13.VIII.1951 (Pater Munsters), 10.VIII.1952, vijf man-

netjes (Sogeler); Schinveld, 22.VIII.1950, twee mannetjes (Diederen), VIII.1951, zeven

mannetjes (diverse verzamelaars), 29.VII en 9.VIII.1952 (Sogeler), l. en 3.VIII.1953

(idem); Brunssum, 10.VIII.1929 (Mus. Maastricht); Nuth (Ceton); Heerlen, 8.VIII.1953

(Ronken); Kerkrade, 17.VII.19l4 (Wittpen); Welterberg, 13.Vm.l953 (Flint); Kun-

rade, 16.VIII.1953 (Ronken); Voerendaal, 9.VIII.1928 (Brouwer); Wijlre, 30.VII.1934,

12.VIII.1935 9 (van Wisselingh). twee mannetjes en één wijfje 5.VII.1947 (van Kat-

wijk); Oud- Valkenburg, $, ±1914 (J. Maessen); Valkenburg, Juli 1900, Ç (Mus.

Rotterdam), 8.VII.1918, 30.VII.1920 een Ç (van Wisselingh), lO.VII. 1924 (Bentinck),

14.VII.1924 een 5 (LüCKEr), 18.VII.1924 (Franssen), juli 1925 drie mannetjes (diverse

verzamelaars), 4.VIII.1929 (van Wisselingh), 26.VII.1944 (Mus. Rotterdam); Houthem,

4.VII.1914 (Coldewey), 6.VII en 9.VII.1925 (van Wisselingh), 10.VII.1925 (Ben-

tinck), 15.VII.1925 een $ (LüCKEr); Bunde, 23.VIII.1935 (Rijk); Maastricht, 1874,

twee mannetjes {Tijdschr. Entom., vol. 18, p. XCVII); Sint Pietersberg (van den Bergh);

Gronsveld, 29.VIII.1928 (RiJk); Sint Geertrui; Gulpen, zonder datum (Zool. Mus.); Wit-

tern, 5.VIII.1954 (van Wisselingh); Epen, 29.VII.1933, 8 en 12.VIII.1945 (van Wis-

selingh), 27.VIII.1950 (Toussaint), 3.VIII.1951, 9 (Sogeler), 6.VIII.1952 (Camping),

25.VII.1953 (Bergman); Vijlen, 1.VIII.1951 (Sogeler), 3.VIII.1953 (Langohr); Holset,

6.VIII.1951, vier mannetjes (Toussaint); Vaals, 29.VII.1933, 9 (van Wisselingh),

1.VIII.1953 (Baltus).

^) Ter voorkoming van herhalingen: wanneer bij de vindplaats niets over het aantal exem-

plaren en het geslacht daan^an vermeld wordt, betreft het steeds één enkel $ of één exem-

plaar, waarvan het geslacht mij niet bekend is, maar dat in de meeste gevallen ongetwijfeld

ook een $ geweest zal zijn.
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Wanneer we de vermelde exemplaren, voor zover dat mogelijk is, naar de jaren

rangschikken, krijgen we het volgende overzicht: 1859-één; 1871-één; 1874-twee;

1898-één; 1900-één; 1902-één; 1904-twee; 1906-vier; 1911-twee; 1912-vier;

1918-vier; 1920-één; 1921-2estien; 1924-drie; 1925-één; 1928-twee; 1929-twee;

1933-vier; 1934-drie; 1935-twee; 1942-één; 1944-één; 1945-twee; 1946-één;

1947-één; 1949-één; 1950-vier; 1951 -negentien; 1952-tien; 1953-negen; 1954-één.

De beste jaren waren dus 1921 en 1951. De meeste jaren is de vlinder zeer

schaars of ontbreekt geheel.

Variabiliteit. De in Nederland waargenomen exemplaren komen natuur-

lijk geheel overeen met de in België vliegende. Volgens Dr H. Beuret (Bazel)

zijn deze laatste identiek aan de subsp. jurae Verity, beschreven naar exemplaren

van Dombresson bij Neufchatel en de Grand Salève (1926, Ent. Ree, vol. 38, p.

123). De mannetjes hebben een vrij smalle donkere achterrand op de bovenzijde

der vleugels, de wijfjes zijn op de bovenzijde der vleugels bruin zonder blauwe

bestuiving.

De individuele variabiliteit is zeer groot, maar het Nederlandse materiaal is

natuurlijk te beperkt om hier veel van de beschreven vormen te kunnen verwach-

ten. In Engeland, waar de vlinder plaatselijk zeer talrijk kan zijn, publiceerden

Bright & Leeds „A Monograph of the Chalk-hill Blue Butterfly" (1938), met

138 pagina's tekst en 18 platen, waarvan vier in kleuren, prachtig om de platen,

het papier en de band, maar waarvan de tekst teleurstellend is. Het is een tot in

het absurde doorgevoerde nabootsing van de systemen van TuTT en courvoisier,

waarin men tevergeefs ook maar naar iets zal zoeken, dat aansluit aan de moderne

inzichten over erfelijkheid, zodat alle mogelijke stadia van polymère vormen met

aparte namen aangeduid worden.

A. Kleurvormen.
f. $ marginata Tutt, 1896, Brit. Butt., p. I66. Bovenzijde der voorvleugels met

opvallend verbrede zwarte achterrand. Hoog-Keppel, één exemplaar (Zool. Mus.).

f. 5 angustimargo Tutt, 1910, Brit. Butt., vol. 4, p. 9, pi. I, fig. 5. De achter-

rand der voorvleugels sterk versmald, maar zonder de opvallend duidelijke vlek-

kentekening van f. punctata. Nijkerk, Bergen op Zoom (Zool. Mus.); Valken-

burg (van Wisselingh).

f. $ suavis Schultz, 1903, Eìit. Z. Guben, vol. 18, p. 93. Op de bovenzijde

der achtervleugels staan aan de binnenkant van enkele der donkere randvlekken

geelachtige vlekjes, terwijl deze weer wortelwaarts door kleine zwarte maantjes

zijn afgezet. Posterholt (Zool. Mus.).

f. $ albkincta Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 167. Op de bovenzijde der vleugels

zijn de celvlekken wit geringd. Valkenburg (Lücker); Vaals (van Wisselingh).

f. ? unicolor Tutt, 1910, Brit. Butt., vol. 4, p. 12, pi. I, fig. 11. Op de boven-

zijde der vleugels voor de achterrand der voorvleugels geen spoor van oogvlekjes,

voor die der achtervleugels bijna geen of ook in het geheel geen oogvlekjes.

Waarschijnlijk de hoofdvorm bij onze schaarse wijfjes.

B. Tekening.
f. $ punctata Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 167. Op de bovenzijde der voorvleu-

gels is geen eigenlijke donkere achterrand aanwezig, maar in plaats daarvan be-

vindt zich tussen de aderen een rij van randvlekjes, die bijna even duidelijk zijn
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als die op de achtervleugels. Zie ook Brit. Butt., vol. 4, pi. I, fig. 8 (1910). Aal-

ten (Ceton); Posterholt, Reutjen, Gulpen (Zool. Mus.); Valkenburg (van

Wisselingh).

f. crassipuncta Courvoisier, 1903, Mht. Schweiz, ent. Ges., vol. 11, p. 19. De

vlekken op de onderzijde der vleugels opvallend vergroot. Vaals, 9 (van Wis-

selingh).

f. basi-elongata Courvoisier, 1911, in Vorbrodt, Schmett. Schweiz, vol. 1, p.

148. Een of meer der basale vlekken op de onderzijde der voorvleugels streep-

vormig verlengd. Oud-Valkenburg (J. Maessen).

f. semiarcuata Courvoisier, 1903, Mitt. Schiveiz. ent. Ges., vol. 11, p. 21, pi. II,

fig. 4d (links). Op de onderzijde der voorvleugels zijn de onderste basale vlek

en de onderste submediane vlek verlengd, zodat ze elkaar bijna raken. Posterholt

(Franssen); Valkenburg (Zool. Mus.).

f. parisiensis Gerhard, 1852, Mon. Lye, p. 17, pi. 32, fig. 4, (en pi. 38, fig.

4). Op de onderzijde der voorvleugels zijn de onderste basale vlek en de onderste

submediane vlek met elkaar verbonden, zodat aan de binnenrand een zwarte lijn

ontstaat. Baarlo (Latiers); Steyl (Stoffels).

f. tripuncta Courvoisier, 1903, Mitt. Schiveiz. ent. Ges., vol. 11 p. 22. Op de

onderzijde der voorvleugels niet twee, maar drie basale vlekken. Gewoon, overal

onder de soort.

f. quadripuncta Courvoisier, 1903, I.e., p. 22. Op de onderzijde der voorvleugels

vier basale vlekken. Stellig niet zeldzaam. Groenlo (Coldewey); De Lutte, Pos-

terholt (Zool. Mus.); Houthem (Bentinck).

f. parvipuncta Courvoisier, 1907, Z. iviss. Ins.bioL, vol. 3, p. 74. De oogvlek-

ken op de onderzijde der vleugels duidelijk verkleind. Valkenburg (LüCKER,

Franssen); Houthem (Coldewey).

f. impuncta Courvoisier, 1903, Mitt. Schiveiz. ent. Ges., vol. 11, p. 24. Op de

onderzijde der voorvleugels bevinden zich geen basale vlekken. Valkenburg

(LüCKER, tegelijk f. parvipuncta); Houthem (Gielkens; Coldewey, tegelijk f.

parvipuncta) .

f. cinnus-obsoleta Tutt, 1910, Brit. Butt., vol. 4, pi. II, fig. 18. Op de onder-

zijde der voorvleugels ontbreken de basale vlekken en het grootste deel der sub-

mediane vlekken, op de onderzijde der achtervleugels ontbreken alle vlekken be-

halve de celvlek. Valkenburg, $, 1925, prachtig exemplaar (Bentinck).

Theclinae

Thecla Fabricius

Thecla betulae L. Verbreid door het gehele oosten en zuiden tot in Noord-

Drente en de omgeving van de stad Groningen toe, in het westen, behalve één

exemplaar in Noord-Holland (zwerver of adventief), alleen op enkele plaatsen

in Zeeland. Over het algemeen vrij zeldzaam, maar plaatselijk toch ook vrij ge-

woon. Ongetwijfeld hier en daar achteruit gegaan door het uitroeien van slee-

doornheggen en door de intensieve bespuitingen van de vruchtbomen.

Eén generatie, die waargenomen is van begin juli tot half oktober (3. VII tot

17.x, deze laatste datum in 1944 te Apeldoorn door van Berk).
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Vindplaatsen. Gr.; Groningen, Haren. Dr.: Roden, Peize, Bunnerveen, Norg, Exlo,

Hoogeveen, Wapserveen. Ov.: Denekamp, Almelo, Borne, Delden, Boekelo, Enschede,

Diffelen, Ommen, Dalfsen, Steenwijk, Steenwijkerwol d, Vollenhove, Diepenveen, Platvoet,

Colmschate, Deventer. Gdl.: Harderwijk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Apeldoorn, Uchelen,

Twello, Empe, Loenen, Laag-Soeren, Brummen, Spankeren, Dieren, De Steeg, Rheden, Arn-

hem, Oosterbeek, Renkum, Wageningen, Bennekom, Lunteren, Terlet; Epse, Gorssel, Warns-

veld, Zutfen, Wichmond, Vorden, Lochern, Kotten, Doetinchem, Hummelo, Laag-Keppel,

Hoog-Keppel, Elderik, Didam, Bijvank; Nijmegen, Hatert. Utr.: Grebbe, Rhenen, Amerongen,

Leersum, Maarn, Driebergen, Den Dolder, Amersfoort, Soest. N.H.: Blaricum, één exem-

plaar (Bergman); Haarlem, 30.VIL1897, $ (Plantenz. Dienst). Zl.: Goes, Kapelle, Baar-

land, Krabbendijke. N.B.: Breda, Ulvenhout, Helvoirt, Wijk bij Heusden, Berlicum, Best,

Nuenen, Mierio, Helmond, Budel, Lbg.: Arcen, Venio, Belfeld, Sittard, Rolduc, Kerkrade,

Eys, Schin op Geul, Valkenburg, Houthem, Meerssen, Bunde, Maastricht, Neercanne, Sint

Pietersberg, Gronsveld, Gulpen, Wittem, Mechelen, Eperheide, Epen, Camerig, Lemiers,

Vaals.

Variabiliteit. De Nederlandse exemplaren behoren tot subsp. hettdae L.,

zoals trouwens overal in Europa, waar de soort voorkomt. De infra-subspecifieke

variabiliteit is niet groot.

f. minor Tutt, 1907, Brit. Lep., vol. 9, p. 280. Dwergen. Laag Soeren, Laag-

Keppel, Nunspeet (Zool. Mus.); Arcen (VaRi).

f. 5 unicoloY Tutt, 1907, I.e., p. 278. Bovenzijde der voorvleugels eenkleurig

donkerbruin zonder licht vlekje franjewaarts van de celvlek. Overal onder de

soort voorkomend, vrij gewoon.

f. 5 spmosae Gerhard, 1853, Monogr. Lycaenen, p. 3, pi. 3, fig. 2. Op de

bovenzijde der voorvleugels onder de lichte vlek aan het einde der middencel

nog een paar vlekjes van dezelfde kleur. South, pi. 94, fig. 1. Ommen(Nijssen);

Nunspeet, Laag-Keppel, Venlo (Zool. Mus.); Lemiers (Delnoye); Laag Soeren,

Breda (Leids Mus.).

f. 9 restricta Tutt, 1907, Brit. Lep., vol. 9, p. 279. De oranje vlek op de

bovenzijde der voorvleugels duidelijk verkleind. Vollenhove, Apeldoorn, Vorden

(Zool. Mus.); Eys (van Wisselingh).

f. $ lineata Tutt, 1907, I.e. De oranje vlek door donkere aderen doorsneden.

Apeldoorn, Laag-Keppel, Nijmegen (Zool. Mus.); Breda (Leids Mus.). Boven-

dien vrijwel alle exemplaren van f. restricta.

f. 9 cuneata Tutt, 1907, I.e. Op de bovenzijde der achtervleugels voor de

achterrand een rij oranje vlekjes tussen de aderen. Arnhem, Oosterbeek (Leids

Mus.); Gronsveld (van Wisselingh).

Thecla quercus L. Met de eik verbreid door het gehele land op alle niet te

droge zandgronden (ook in de duinen) en in het Loss- en het Krijtdistrict. Op
de vliegplaatsen niet zelden vrij gewoon tot gewoon, maar vaak lastig te vangen,

doordat de vlinders de gewoonte hebben om de toppen van de struiken in de

zonneschijn rond te vliegen. Maar in de namiddag, wanneer de zon lager staat,

komen ook de Eikenpage's naar beneden. De vlinders zijn al gauw min of meer

afgevlogen. Omhun schitterende kleuren van blauw en paars in al hun pracht

te zien, moet men ze uit de rups opkweken.

Eén generatie, half juni tot half september (19. VI tot 15. IX, deze late datum

waargenomen door Ceton in 1941, een jaar met een late lente en een ongunstige

augvistusmaand).
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Vindplaatsen. Fr.: Kollum, Oenkerk, Tietjerk, Rijperkerk, Gaasterland. Gr.: Gro-

ningen, Appelbergen. Dr.: Roden, Norg, Veenhuizen, Assen, Vries, Annen, Schoonoord,

Hoogeveen, Wijster, Diever, Dwingelo, Vledder, Frederiksoord. Ov.: De Lutte, Denekamp,

Oldenzaal, Volthe, Ootmarsum, Vasse, Reutum, Albergen, Almelo, Lonneker, Delden, Bor-

nerbroek. Wierden, Eerde, Holten, Okkenbroek, Diepenveen, Colmschate, Deventer, Platvoet,

Vüllenhove. Gdl.: Nijkerk, Harderwijk, Putten, Garderen, Leuvenum, Hulshorst, Nunspeet,

Elspeet, Tongeren, Hoog-Soeren, Apeldoorn, Voorst, Empe, Laag-Soeren, Velp, Arnhem,

Oosterbeek, Wolfheze, Hoenderlo, Almen, Vorden, Laren, Lochern, Wientjesvoort, Koren-

burgerveen, Ratum, Bekendelle, Vragenderveen, Aalten, Lintelo, Varsseveld, Slangenburg,

Doetinchem, Hummelo, Laag-Keppel, Montferland, Bijvank, Babberich; Berg en Dal, Nijme-

gen, Hatert. Utr.: Grebbe, Rhenen, Amerongen, Doorn, Driebergen, Zeist, Bilthoven, Groe-

nekan, De Treek, Amersfoort, Soest, Baarn, Maartensdijk, Hollandse Rading, Loenen. N.H.:

Hilversum, 's-Graveland, Laren, Blaricum, Huizen, Naarden, Bussum, Bergen, Castricum,

Heemskerk, Beverwijk, Velzen, IJmuiden, Driebuis, Santpoort, Bloemendaal, Haarlem, Over-

veen. Heemstede, Aerdenhout, Vogelenzang. Z.H.: Lisse, Noordwij kerhout, Noordwijk, Was-

senaar, Meyendel, Den Haag, Rotterdam 7.VIL1901, e.l., 9 (Leids Mus., vermeld door

Snellen, 1904, Tijdschr. Entom., vol. AG, p. 233), Dordrecht. N.B.: Oudenbosch, Breda,

Rijen, Ulvenhout, Udenhout, Helvoirt, Vught, Kaatsheuvel, Heusden, Rosmalen, Berlicum,

Oisterwijk, Haaren, Boxtel, Liempde, Nuenen, Helmond, Someren, Maarheze. Lbg.: Pias-

molen, Arcen, Horst, Venlo, Tegelen, Steyl, Belfeld, Swalmen, Roermond, Melick, Poster-

holt, Weert, Echt, Schinveld, Brunssum, Heerlen, Waubach, Chèvremont, Kerkrade, Eys,

Wij Ire, Valkenburg, Geulem, Meerssen, Gulpen, Slenaken, Bissen, Epen, Mechelen, Vijlen,

Holset, Vaals.

Variabiliteit. De in Nederland voorkomende populaties behoren tot

subsp. quer eus L., zoals overal in Europa ten noorden van de Alpen en de Pyre-

neeën. Evenals bij de vorige soort is de infra-subspecifieke variabiliteit niet groot.

f. $ violacea Niepelt, 1914, Int. ent. Z. Guben, vol. 8, p. 144. De boven-

zijde der vleugels met dezelfde prachtige violette grondkleur als in de wortelvlek

van het $ . Ongetwijfeld een zeldzame vorm. Aalten (dit exemplaar heeft boven-

dien aan de onderzijde de wortel der achtervleugels verdonkerd, terwijl de witte

lijn op voor- en achtervleugels aan de binnenzijde scherp donker is afgezet (van

Galen); Hilversum (Loggen); Heemskerk (Westerneng); Epen (Dijkstra).

f. 5 pallescens Tutt, 1907, Brit. Lep., vol. 9, p. 236. Bovenzijde der vleugels

van een lichte gr ij sachtige kleur. Korenburgerveen, een exemplaar met een zilver-

grijze grondkleur van de voorvleugelwortel, misschien een overgang naar deze

vorm (Vegter).

f. $ caerulescens Lempke, 1936, Tijdschr. Entom., vol. 79, p. 289. De wortel-

vlek op de bovenzijde der voorvleugels blauw in plaats van paars. Vrij zeldzaam,

maar al van vele vindplaatsen bekend en stellig wel haast overal onder de soort

te verwachten.

f. $ semwhsoleta Tutt, 1907, Brit. Lep., vol. 9, p. 236. De bovenhelft van de

wortelvlek op de bovenzijde der voorvleugels ontbreekt. Ongetwijfeld zeldzaam.

Beverwijk (Zool. Mus.).

f. $ flavimaculatus Liénard, 1850, Mém. Soc. Vhìlomatìque Verdun, vol. 4,

p. 389 {heilus Gerhard, 1853, Monogr. Lycaenen, p. 4, pi. 4, fig. 2; bellus-

ohsoletus Tutt, 1907, Brit. Lep., vol. 9, p. 236 (etc.)). Op de bovenzijde der

voorvleugels aan het einde der middencel één of meer oranje vlekjes. Deze mooie,

reeds door Hübner afgebeelde quercus-^oim (zowel in de „Bey träge" als in de

„Sammlung"), is van vele plaatsen in Europa vermeld, maar overal als een zeld-
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zaamheid. Ook bij ons komt zij slechts sporadisch voor. Bussum, 1939 (Zool.

Mus.); IJmuiden, 1937 (van der Vaart); Heemstede, 1950 (Herwarth).

[There can be little doubt that f. flav/macula/us, better known as f. bellus, is a multi-

factorious sex-controlled recessive form. TuTT's practice to give names to the different grades

in which it can appear is quite out of date and his names should be dropped as synonyms

of the oldest name under which the form was described.]

f. inframaculata nov. Op de onderzijde der voorvleugels voor de achterrand in

cel 1 en 2 twee grote geelbruine vlekken. Heemskerk, $ , 13. VIL 1947, (holotype,

Westerneng).

[On the underside of the fore wings before the outer border in cells 1 and 2 two large

yellow-brown spots.]

f. infraflavomacuiata nov. De vlekjes op de onderzijde der vleugels voor de

achterrand zijn niet oranje, maar geel van kleur. Garderen, $ , 19. VIII. 1951 (ho-

lotype, VAN Oorschot).

[The orange spots on the under side of the hind wings before the hind margin are yellow

instead of orange.]

f. depuncta nov. De zwarte stip in de subanale oranje vlek aan de onderzijde

der achtervleugels ontbreekt. Vorden, Bergen, Breda, Plasmolen, Venlo (Zool.

Mus.); Bussum, Haarlem (Leids Mus.).

Holotype: $ van Venlo, 5.VIII, in collectie Zool. Mus.

[The black centre in the subanal orange spot on the underside of the hindwings fails.]

Strymonidia Tutt

Strymonidia ilicis Esper. Met de eik verbreid door het gehele land op de

zandgronden en in het Krijtdistrict, maar nog niet bekend van de Waddeneilan-

den. Ontbreekt geheel in het Fluviatiele District en in het Hafdistrict. Zie de ver-

spreidingskaart, fig. 3. Ontbreekt op de Britse eilanden. Blijkbaar een soort, die

pas na de doorbraak van het Nauw van Calais dit gedeelte van West-Europa be-

reikte.

Eén generatie, half juni tot begin augustus (15.VI tot 7. VIII), hoofdvliegtijd

eind juni, begin juli. Evenals Thecla quercus een tere vlinder, die heel gauw afge-

vlogen is.

Variabiliteit. De Nederlandse exemplaren behoren tot subsp. ilicis

Esper, gekenmerkt door mannetjes zonder geelbruine vlek op de bovenzijde der

voorvleugels, terwijl de wijfjes een goed ontwikkelde voorvleugelvlek bezitten

(uitzonderingen komen bij beide seksen voor).

f. minor Lambillion, 1903, Rev. mens. Namuroise, p. 15. Dwergen. Hier en

daar onder de soort: Putten, Bussum (Zool. Mus.); Zeist (Gorter); Santpoort

(Botzen); Hoogerheide (Leids Mus.); Helmond (Visser); Venlo (Nijssen).

f. $ ornata nov. Op de bovenzijde der voorvleugels een klein geelbruin vlekje.

Zeldzaam, maar bijna overal onder de soort waargenomen. Holotype: een $ van

De Bilt, 5.VIIL1918 (ZoöL Mus.).
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Arida agestis agestis Schiff. 1. ^ , Quernstein (Austria inf.), 4.VI.1933; 2. ^ , Kloster-

neuburg (Austria inf.), 28.V.1932; 3. 9, Klosterneuburg, 25.V.1953; 4. ^, Micheldorf

(Austria sup.), 8.VIII.1920; 5. ^ , Micheldorf, 23.VII.1929; 6. 9 , Bisamberg (Austria

inf.), 29.VII.1923). Arida agestis galliae Oberthiir. 7. $, Bloemendaal, 8.VI.1926; 8. 5,
Watergraafsmeer (Amsterdam), 21.VI.1898; 9- 9, Wassenaar, 21.VI.1901; 10. 5, Weesp,

19.VII1.1907; 11. 5, Soest, 17.VII.1945; 12. 9, Ouddorp, 27.VII.1947; 13. 5, f. uni-

color nov., Slangenburg, 12.VIII.1903 (holotype); 14. 9, f. snelleni ter Haar, Ouddorp,

30.VII.1947; 15. 9 , f. albolimbata nov., Ouddorp, 6.VII.1947 (holotype). No. 1 —6 in

collectie Reisser, Wenen, no. 7—15 in Zoölogisch Museum, Amsterdam.
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f. pallidamaculata nov. De voorvleugelvlek veel lichter dan normaal, witbruin

of zeer licht geelbruin. Castricum, 26. VII. 1942, Ç (holotype, Westerneng).

[The spot on the upperside of the forewings much paler than with normal specimens,

white-brown or very pale yellow-brown.]

f. bialbol'meata Oberthür, 1910, Lép. Comp., vol. 4, p. 74. Op de onderzijde

der achtervleugels zijn de bruinachtige submarginale vlekken wortelwaarts door

witte lijntjes afgezet. Afgebeeld door Verity in Farf. It., vol. 2, pi. 19, fig. 29

(1943). In overgangen niet ai te zeldzaam. Goede exemplaren van Putten, Soest-

dijk, Hilversum, Overveen (Zool. Mus.); Santpoort (Leids Mus.).

f. infrapallida nov. Onderzijde der vleugels licht grijsbruin. Nijmegen, $

(holotype, Prick).

[Underside of the wings pale grey-brown.]

f. infrabrunnea nov. Grondkleur der onderzijde helder bruinachtig zonder

grijze tint. Vrij gewoon, stellig overal onder de soort aan te treffen, vooral bij

de wijfjes. Holotype $ van Velp, 11. VII. 1872, in collectie Leids Mus.

[Ground colour of the under side clear brownish, without grey tint.]

f. nigrosignata nov. Op de onderzijde der achtervleugels zijn de oranje vlek-

ken voor de achterrand ook franjewaarts zwart afgezet, terwijl bij het holotype

de zwarte kleur zich zelfs uitstrekt tot de witte achterrandslijn. Aerdenhout,

10.VII.194l, ? (holotype, Leids Mus.).

[On the underside of the hind wings the orange spots before the hind margin are also

edged with black on their outer side, while with the holotype the black colour even extends

to the white marginal line.]

f. pseudaesculi Lowe, 1915, EntoìJiologìst, vol. 48, p. 251. Op de onderzijde

der voorvleugels ontbreekt de witte postdiscale lijn. Lheeër Zand, Avereest

(Beyerinck); Doetinchem, Soest, Hilversum, Gronsveld (Zool. Mus.); Bergen

op Zoom (Leids Mus.); Nuenen (Neijts).

[The name of privata Courvoisier, 1911, Ent. Z. Frankfurt, vol. 25, p. 37, cannot be

used for this form, because it is another name for esculi Hb., Samml. Eur. Schmett., fig. 690,

[1808 —1813], which is a form of the South-European Strymonidia esculi Hb.]

f. infraflavomaculata nov. De vlekjes op de onderzijde der achtervleugels voor

de achterrand niet roestkleurig, maar geel. Aerdenhout (Amsterdamse Waterlei-

dingduinen), 9, 5.VII.1953 (holotype, van Oorschot).

[The spots on the under side of the hind wings before the hind margin not of a rusty

colour, but yellow.]

f. delineata Klemenciewicz, 1902, Spraw. Kom. Fiz., vol. 36, II, pag. 45

{alineata Rostagno, 1905, Bol. Soc. Zool. lt., serie 2, vol. 6, p. 92). Op de

onderzijde van voor- en achtervleugels ontbreekt de witte postdiscale lijn („Alae



326 Tijdschrift voor Entomologie, deel 98, afl. i, 1955 (l'>7)

anter. et poster, subtus lineis albis nullis"). Uiterst zeldzame vorm ! Slangenburg,

$ , 1906 (Zoöl. Mus., e collectie Klokman). Afgebeeld door Verity, 1943, I.e.,

fig. 36.

Strymonidia w-album Knoch. Ongetwijfeld inheems in het Zuidlimburgse

Krijtdistrict, hoewel ook daar plaatselijk en zeker niet talrijk. Buiten dit gebied

slechts op enkele plaatsen waargenomen, steeds in een enkel exemplaar en, op

één vindplaats in Zeeland na, nooit in meer dan één jaar, zodat het wel zeer

twijfelachtig is, of de vlinder ooit buiten Zuid-Limburg inheems geweest is. Aan

de andere kant is het mogelijk, dat zijn territorium in ons land vroeger inderdaad

uitgebreider was, maar dat het dier teruggedrongen is en het verloren gebied

niet meer heeft kunnen herwinnen. Te koud is het hier zeker niet, want w-album

komt tot in Zuid-Finland voor. Maar vrijwel overal om ons heen is de vlinder

lokaal, hoewel bijv. in Jutland en in Midden- en Zuid-Engeland in goede sei-

zoenen op de vliegplaatsen gewoon.

Eén generatie, half juni tot het begin van de tweede augustus -decade (12. VI tot

9. VIII), meest in de tweede helft van juni en begin juli.

Vindplaatsen. Gdl.: Arnhem, juli 1927 (Prick). Z.H.: Scheveningen, 18.VII.1881

(de Vos). Zl.: Kapelle, 11.VII.1880 (de Vos), 12.VII.1881 (Zoöl. Mus.). Lbg.: Roermond,

1896 (Zoöl. Mus.), één exemplaar zonder datum (Latiers); Kerkrade (Maurissen, 1882,

Tijdschr. Entom., vol. 25, p. CX); Wijlre, 19.VI.1907 (Mus. Rotterdam); Schin op Geul,

7.VII.1947 (van Katwijk); Valkenburg, 6.VIII.1929 (van Wisselingh), 16.VI tot 29.VI.

1952, in aantal, ook de rupsen (Delnoye); Aalbeek, 20.VII.194l (Pater Th. Maessen);

Geulem; Houthem, rups eind Mei 1901, die later een $ leverde (Zöllner, 1907, Ent. Ber.,

vol. 2, p. 191); Maastricht 1925 en 1928; Gronsveld, twee exemplaren in 1930 en twee in

1933 (Bentinck); 3. en 4.VIII.1935, vier exemplaren (van Wisselingh); [Gulpen, 1907,

hetzelfde exemplaar als dat van Wijlre, de rups werd gevonden op een iep aan de weg, die

beide plaatsen met elkaar verbindt, zie Zöllner, Ent. Ber., I.e.]; Epen, 12.VI.1947 (Kam-

merer); Vijlen, 14.VII.1940 (van Katwijk), 1947 (Kammerer).

Variabiliteit. Van Voor- Azië in het oosten tot Engeland in het westen

vliegt Strymotïidja w-album in eenzelfde geografische vorm, subsp. w-album

Knoch, waartoe dus ook onze exemplaren behoren. In Centraal-Azië ontbreekt de

vlinder geheel, maar in het uiterste oosten van dit werelddeel komt hij weer wel

voor, doch nu in andere subspecifieke vormen.

De infra-subspecifieke variabiliteit is eveneens uiterst gering. Nog geen enkele

vorm is uit ons land bekend.

Strymonidia pruni L. Deze prachtige page is zo uiterst zeldzaam in ons land,

dat het wel zeker is, dat hij hier niet inheems is. Wel is het mogelijk, dat pruni

tot ongeveer het midden der vorige eeuw nog in Nederland voorkwam. Daar-

voor pleiten de, zij het dan ook schaarse, waarnemingen door een klein aantal

lepidopterologen. De zeer weinige vangsten in de laatste tachtig jaar moeten

wel van zwervers uit het omringend gebied zijn. Zij zijn trouwens uitsluitend in

Zuid-Limburg waargenomen.

In Denemarken alleen bekend van Seeland en Laaland en hier zeldzaam. In

het gehele omringende Duitse gebied zeldzaam tot zeer zeldzaam. In België uit-

sluitend in het Maasbekken, lokaal. Dit gebied is ongetwijfeld de bakermat van
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de nu en dan in het zuiden van ons land opgemerkte exemplaren. In Engeland

alleen in bosgebieden in de oostelijke Midlands en in Bedfordshire (zie Blackie,

1950, Entomologist, vol. 83, p. 246 en 1952, op cit., vol. 85, p. 93).

Verity schrijft in „Les Variations géographiques et saisonnières des Papillons

diurnes en France", p. 190—191 (1951), dat de vhnder zeer lokaal en zelden

talrijk is en dat hij bezig schijnt te zijn uit te sterven, omdat de natuurlijke wou-

den met grote open ruimten, waar pruni zich bij voorkeur ophoudt, steeds meer

verdwijnen. Voor ons land zou deze verklaring minstens even goed opgaan als

voor Frankrijk en andere gebieden.

Eén generatie, die bij ons waargenomen is tussen begin juli en half augustus,

voor zover we over juiste data beschikken (2. VII tot 15.VIII).

Vindplaatsen. Fr.: zonder verdere gegevens vermeld door de Graaf, opgave van

Snellen van Vollenhoven. Gdl.: Doetinchem, Montferland (opgave van Ver Huell,
Bouwst. Fauna Nederl., vol. 1, p. 219, 1853, ook reeds zonder vindplaatsen vermeld, I.e., p.

2, 1851). N.B.: Breda, 15.VIII.1866 (Leids Mus.; Heylaerts schrijft in Tijdschr. Entom.,

vol. 13, p. 145, 1870: „très rare... dans Ie Liesbosch". Lbg.: Wijlre, 2.VII.1946 (van
Katwijk); Maastricht, twee exemplaren zonder datum (Zool. Mus., vermeld van deze

vindplaats door Maurissen in Tijdschr. Entoiiu, vol. 9, p. 171, 1868); Gronsveld, juli 1933
en 1934 (Prick).

Variabiliteit. In het gehele gebied, dat door pruni bewoond wordt,

van Oost-Azië tot West-Europa, vliegt de vlinder overal in dezelfde geografische

vorm. Ondersoorten zijn er dus niet van bekend. Wel zijn een aantal vormen van

lagere orde beschreven.

De mannetjes zijn op de bovenzijde der voorvleugels eenkleurig donkerbruin

met een onopvallende androconiaalvlek boven het einde der middencel, terwijl

op de achtervleugels voor de achter rand enkele oranjebruine vlekjes staan. De
wijfjes bezitten ook op de voorvleugels enkele submarginale oranjebruine vlekjes,

terwijl die op de achtervleugels iets beter ontwikkeld zijn dan bij de mannetjes.

Zie South, pi. 96, fig. 4 en 5. Tutt's progressa (Brit. Lep., vol. 9, p. 197, 1907)

is dus niets anders dan het normale wijfje.

Callophrys Billberg

Callophrys rubi L. Algemeen verbreid in bosachtige streken op zandgronden

door het gehele noorden, oosten en zuiden, maar in de duinstreek voor zover be-

kend geheel ontbrekend. Vooral op de groeiplaatsen van bremsoorten en heide

—in het bizonder Calluna —en daardoor ook op de geschikte terreinen in het

Loss- en het Krijtdistrict voorkomend. In het Hafdstrict aangetroffen in de Oost-

einderpoel, een moerassig terrein, waar ook dophei groeit. Zie overigens de ver-

spreidingskaart, fig. 4.

Eén generatie met een vliegtijd, waarvan de uitersten ver uit elkaar kunnen

liggen: half april tot begin augustus (15. IV tot 5. VIII). De vroegste datum werd

genoteerd door Korring A in 1945 te Bergen op Zoom, de laatste door Huis-

man in 1951 te Gorssel. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat vroegere

lepidopterologen meenden met twee generaties te doen te hebben. Zo schreef bijv.

Heylaerts: ,,très commun partout en deux générations". Maar zelfs in Zuid-

Europa heeft rubi overal slechts één generatie.
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Fig. 4. De verbreiding van Callophrys rubi L. in Nederland.

Variabiliteit. De nominaatvorm is de Middenzweedse. Het is een vrij

kleine vorm, waarmee de onze niet overeenstemt. Onze exemplaren zijn duidelijk

groter en zijn identiek aan de vorm uit de omgeving van Parijs, die door Geof-

froy PapHio caecus genoemd werd (in FouRCROY, 1785, Ent. Par., vol. 2, p.

245). Bernardi heeft er al op gewezen, dat de subspecifieke naam voor de

Middeneuropese vorm dus C. rubi caecus Geoffroy wordt (1951, Buil. Soc. ent.

France, p. 30).

De individuele variabiliteit beperkt zich in hoofdzaak tot het aantal witte vlek-

jes op de onderzijde der vleugels. Dit is weer heel duidelijk een kenmerk, dat be-

paald wordt door polymère factoren, zodat het weinig zin heeft alle mogelijke

tussenstadia te benoemen, zoals door Tutt gedaan is.

f. minor Tutt, 1907, Brit. Lep., vol. 9, p. 91. Dwergen. Hattem, Leuvenum

(Zool. Mus.); Rothem (J. Maessen).

f. punctata Tutt, 1907, I.e., p. 92. Onderzijde van voor- en achtervleugels met
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volledige rij witte vlekjes. Stellig zeldzaam. De Lutte (Zool. Mus.); Ruurlo

(Fischer); Soesterberg (Brouwer); Soesterveen (Gorter); Breda (Ha-

verhorst).

f. mferopunctata Tutt, I.e., p. 92. Alleen op de onderzijde der achtervleugels

een goed ontwikkelde rij witte vlekjes. Vrij gewoon, op alle vindplaatsen onder

de soort voorkomend.

f. immaculata Fuchs, 1891, Jahrb. Nass. Ver. Naturk., vol. 44, p. 211. Onder-

zijde van voor- en achtervleugels zonder witte vlekjes. Weer veel zeldzamer, maar

toch wat meer voorkomend dan f. punctata. De Punt (van Wisselingh) ; Zeegse

(Landb. Hsch.); Bennekom (van de Pol); Gaanderen, Soesterberg (Brouwer);

Hatert (Boldt); Jansberg (Gorter); Hilversum (Janse); Laren-N.H. (Zool.

Mus.); Vught (ten Hove); Nuenen (Neijts); Melick (Lücker); Schinveld

(Delnoye).

Alle exemplaren met één vlekje of enkele witte vlekjes op de onderzijde van

de achtervleugels moeten als typisch beschouwd worden.

Pathologische exemplaren. Lichte vlek boven de binnenrand van

de linker voorvleugel (bovenzijde). Felde, $ (Dijkstra).

Beide achtervleugels op de bovenzijde met een lichte vlek aan de achterrand.

Almen, 9 (Dijkstra).

Op de bovenzijde van voor- en achtervleugels is de grondkleur verbleekt,

vooral langs de achterrand. Apeldoorn, 9 (Leids Mus.).

Rechter voorvleugel met een paar smalle banen van geelbruine kleur. Empe, 9

(Leffef).

NYMPALIDAF

Apaturinae

Apatura Fabricius

Apatura iris L. Lokaal verbreid in gebieden met enigszins vochtige loofbossen

in het noorden, oosten en zuidoosten van ons land. Over het algemeen een zeld-

zame tot vrij zeldzame vlinder, maar plaatselijk komen van tijd tot tijd gunstige

perioden voor de soort voor. Zo was in het begin van deze eeuw iris gewoon in

de bossen van de Slangenburg. Klokman heeft daar enthousiaste verhalen over

geschreven, bijv. in De Lev. Nat., vol. 6, p. 237, 1902. Dat hij niet overdreven

heeft, bewijst het prachtige materiaal in zijn collectie, die in 1953 door het Zoölo-

gisch Museum te Amsterdam aangekocht kon worden.

Lange jaren is de vlinder daarna een zeldzaamheid voor onze fauna geweest,

maar de laatste twee decennia is hij in Zuid-Limburg weer in aantal toegenomen.

Zo was iris in 1934 in de bossen van Gronsveld gewoon (Prick), en is ook daar-

na herhaaldelijk in deze omgeving waargenomen. Sinds ±: 1935 is hij eveneens

talrijker geworden in het gebied tussen Vaals en Epen, waar hij ook vroeger ge-

regeld voorkwam, maar altijd schaars was. In 1951 was de vlinder er zelfs be-

slist gewoon. Jammer genoeg heeft dit tot een intensieve klopjacht vooral van

lokale verzamelaars geleid.

Eén generatie, eind juni tot half augustus (2 5. VI tot 17. VIII), meest in de

tweede helft van juli.
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Vindplaatsen. Fr.: Bakkeveen. Dr.: Veenhuizen, Wijster. Ov.: De Lutte, Dene-

kamp, Tilligte, Volthe, Agelo, Ootmarsum, Vasse, Albergen, Almelo, Borne, Delden, Mar-

kelo. Diepenveen. Gdl.: Leuvenum, Assel, Apeldoorn, Teuge, Beekbergen, Voorst (Gietelo),

Laag-Soeren, Ellecom, De Steeg, Velp, Arnhem; Gorssel, Warnsveld, Vorden, Wildenborch,

Lochern, Ruurlo, Rekken, Korenburgerveen, Winterswijk, Ratum, Aalten, Slangenburg, Doe-

tinchem, Laag-Keppel, Hummelo, Bijvank; Ubbergen, Nijmegen. Lbg.: Mook, Venlo, Hun-

sel, Etzenrade, Brunssum, Kerkrade, Valkenburg, Geulem, Caberg, Maastricht, Sint Pieter,

Gronsveld, Eperheide, Epen, Bissen, Mechelen, Vijlen, Holset, Vaals.

Variabiliteit. De Nederlandse exemplaren behoren tot subsp. iris L. De
individuele variabiliteit kan vrij groot zijn, maar bijna alle vormen zijn zeld-

zaam. De meeste, zo niet alle zullen wel recessief zijn en dus alleen kunnen op-

duiken, als de soort ergens vrij talrijk voorkomt, zodat er ook homozygoten van

deze vormen kunnen ontstaan. Zulk een gunstige toestand heeft Cabeau bijv.

meegemaakt in de bossen van Virton in Zuid-België. Hij trof onder de daar vlie-

gende populatie herhaaldelijk afwijkende exemplaren aan en beschreef in 1910

en 1919 een hele serie vormen, maar vaak naar één enkel exemplaar, wel een

bewijs, hoe zeldzaam ook daar de homozygoten optraden. Bovendien hebben deze

beschrijvingen het bezwaar, dat ze niet de grote lijnen volgen, die ongetwijfeld

ook bij de /m-vormen voorkomen. Het zijn beschrijvingen van individuen en

niet van variatie-richtingen. Deze zijn heel duidelijk bepaald door series polymère

factoren („multifactorious forms"), zodat men zonder twijfel met veel minder

namen toekan, waardoor de vormen beter te rangschikken zouden zijn. Maar dit

zijn denkbeelden, die pas lang na 1910 vaste vorm begonnen aan te nemen.

Eigenlijk is een revisie van de infra-subspecifieke variabiliteit van deze soort

dringend nodig.

f. stictica Cabeau, 1910, Rev. mens. Soc. ent. Nam., vol. 10, p. 32. Op de

voorvleugels is de tekening gereduceerd tot enkele kleine vlekjes, op de achter-

vleugels is de middenband versmald en door de donkere aderen in afzonderlijke

vlekken verdeeld. Een $ van Epen (1942), dat wat de achtervleugels betreft aan

de beschrijving voldoet, maar waarbij op de voorvleugels nog alle vlekjes aan-

wezig zijn, hoewel verkleind, een ? van dezelfde vindplaats in 1950 (van Wis-

selingh) .

f. Jole Schiffermüller, 1775, Syst. Verz., p. 172. Alle witte tekening op de

bovenzijde der vleugels is verdwenen op een paar kleine witte vlekjes bij de voor-

vleugelpunt na. Gronsveld, 9.VII.1941, een exemplaar gezien, dat ontsnapte

(Landsman).

Apatura ilia Schiffermüller. Uitsluitend bekend uit de bosgebieden van Zuid-

Limburg, waar de vlinder sporadisch voorkomt. Deze bossen vormen een deel van

de noordgrens van het areaal. Het is mogelijk, dat de vlinder zich hier nu en dan

voortplant en telkens weer naar het zuiden teruggedrongen wordt. Daarop zouden

de herhaalde vangsten bij Gronsveld kunnen wijzen. Blijkbaar dringen dan met

vrij lange tussenpozen zwervers uit België of de Rijnprovincie tot in Limburg

door.

Niet in Denemarken. Ook niet in Sleeswijk-Holstein, bij Hamburg of bij Bre-

men. In Hannover bij de stad en in het zuiden van de provincie. Niet met zeker-
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heid uit Westfalen bekend. In de Rijnprovincie op vele plaatsen aangetroffen, o.a.

bij Elberfeld, Aken en omgeving en in de Eifel. In België tot nog toe uitsluitend

in de zuidelijke helft van de Ardennen gevonden, van Bouillon en Virton tot

Houffalize, maar ongetwijfeld ook nu en dan noordelijker voorkomend, al was

het maar als zwerver. Niet op de Britse eilanden.

Eén generatie, eind juni en juli (voor zover bekend). Nauwkeurig bekende

data: 3. VII tot 2 2. VII.

Vindplaatsen. Lbg.: Gronsveld, 6.VII.1926, 3.VII.1932, juni 1935, 22.VII.1938

(twee exemplaren), 1939, een exemplaar in een spinneweb (Prick, 1938, Nat. hist.

Maandbl. Maastricht, vol. 27, p. 88 en 1939, vol. 28, p. 83, hiervan zes mannetjes in col-

lectie Prick, één in collectie Bentinck en één in Mus. Maastricht); Vijlen, 2.VII.1952

(Felder volgens Delnoye); Holset, 29.VI.1953 (Rademakers); Vaals, 6.VII.1952 (Bal-

Tus volgens Delnoye).

Variabiliteit. De in Nederland gevangen exemplaren behoren tot subsp

'dia Schiffermüller.

De typische vorm heeft zwartachtige vleugels met witte vlekjes en middenband.

Hiertoe behoren drie van de bekende exemplaren, twee in collectie Prick en één

in collectie Bentinck (alle van Gronsveld).

[f. clytie Schiffermüller, 1775, Syst. Verz., p. 321. Grondkleur der vleugels

zwart als bij de typische vorm, doch de banden en vlekken zijn niet wit, maar

geelachtig. Deze vorm is uit ons land vermeld en het is mogelijk, dat onder de

exemplaren, die ik niet zelf gezien heb, een enkel voorkomt, dat werkelijk tot deze

vorm behoort, maar zeker is dit niet.}

f. silvia Cabeau, 1910, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 10, p. 35. Als clytie,

maar de grondkleur der vleugels niet zwart, doch donkerbruin. Bovendien is de

wortel der vleugels meer met geelbruin getekend dan bij clytie. Prachtige afbeel-

dingen, die het verschil tussen clytie en silvia duidelijk weergeven, vindt men op

de photographie en couleur no. 4, die door Lambillionea als bijlage gepubliceerd

werd in December 1932 (hierbij ook Cabeau's holotype van silvia), maar deze

publicatie is zeer schaars. Alle exemplaren, die ik zelf gezien heb, of waarvan ik

een voldoende duidelijke beschrijving ontving, behoren tot deze vorm en niet tot

f. clytie (collecties Prick, Rademakers en Mus. Maastricht).

LiMENITIINAE

Limenitis Fabricius

Limenitis camilla L., 1764 {sibilla L., 1767). Verbreid in niet te droge bos-

achtige gebieden in het noorden, oosten en zuiden, op de vliegplaatsen niet zel-

den gewoon. In het westen van het land sporadisch, stellig niet inheems.

In de regel slechts één generatie, die vliegt van half juni tot in de tweede

helft van augustus (12. VI tot 25. VIII). Vooral in niet al te gunstige seizoenen

wordt de vlinder nog herhaaldelijk ver in augustus waargenomen, bijv. 19. VIII.

1939 nog een vrij goed exemplaar te Veenhuizen (Lempke), 23. VIII en 24.VIII.

1942 te Havelte (H. Veen) en 25. VIII. 1942 te Dongen (Huisman). Volgens
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inlichtingen van het K.N.M. I. te De Bilt was 1942 een zeer middelmatig seizoen

(zomerweer niet bizonder fraai, temperatuur van juni en juli gemiddeld beneden

normaal, die van augustus er boven, herfst evenmin fraai), zodat er geen sprake

van de hier zo zelden optredende tweede generatie kan geweest zijn. Daarentegen

behoort hiertoe stellig een exemplaar, dat 2 3. IX. 1945 bij Almelo werd gevan-

gen (collectie Klein jan) en vloog deze generatie zonder enige twijfel in de

warme zomer en herfst van 1947. Zij is toen waargenomen van 23. VIII tot 5.X,

zowel in de Bijvank door Scholten (zie Ent. Ber., vol. 12, p. 331, 1949) als

te Beetsterzwaag door van Minnen.

Vindplaatsen. Fr.: Kollum, Oenkerk, Olterterp, Beetsterzwaag, Weperen, Ap-

pelsga. Gr.: Groningen, Noordlaren, Ter Apel. Dr.: Paterswolde, Oosterbroek (Eelde), Ro-

den, Norg, Veenhuizen, Assen, Annen, Odoorn, Emmen,Oosterhesselen, Wijster, Lheeër Zand,

Dwingelo, Vledder, Frederiksoord, Wapserveen, Havelte. Ov.: De Lutte, Denekamp, Olden-

zaal, Volthe, Tilligte, Agelo, Ootmarsum, Vasse, Reutum, Weerselo, Albergen, Almelo,

Bornerbroek, Borne, Lonneker, Enschede, Delden, Goor, Rijssen, Okkenbroek, Bathmen,

Colmschate, Deventer, Diepenveen, Eerde, Vilsteren, Zwolle, Steenwijk. Gdl.: Putten, Ermelo,

Leuvenum, Elspeet, Hattem, Wapenvelde, Epe, Wiessei, Wenum, Apeldoorn, Voorst,

Brummen, Laag Soeren, Beekhuizen, Velp, Arnhem, Ede, Harskamp, Hoenderlo; Gorssel,

Warken, De Boggelaar, Vorden, Laren, Lochern, Boekhorst, Korenburgerveen, Winterswijk,

Kotten, Bekendelle, Aalten, Terborg, Gaanderen, Zelhem, Slangenburg, Doetinchem, Hum-

melo, Laag Keppel, Hoog Keppel, Bijvank, Didam, Elten; Nijmegen, Hatert, Groesbeek.

Utr.: ten Noorden van Scherpenzeel op Utrechts gebied, Amersfoort, Zeist. N.H.: Hilversum,

1900 (Zool. Mus.), 1941 (Caron); Amsterdam (1931, VaRi). Z.H.: Leiden („eenmaal",

DE Graaf in Bouwst. Fauna Nederl., vol. 1, p. 3, 1851; 13.VII.1932, Leids Mus.); Schie-

dam, 9.VIII.1942 (Nijssen); Zuidhollandse Biesbosch. Zl.: een $ op 22.VII.1942 in het

bos tussen Domburg en Oostkapelle (Henrard). N.B.: Breda, Ginneken, Ulvenhout, Rijen,

Dongen, Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Drunen, Waalwijk, Cromvoirt, 's-Hertogenbosch,

Sint Michielsgestel, Nuenen, Eindhoven, Vessem, Helmond, Deurne. Lbg.: Plasmolen, Mook,

Arcen, Venlo, Tegelen, Belfeld, Swalmen, Neer, Echt, Susteren, Stein, Schinveld, Kerkrade,

Valkenburg, Geulem, Houthem, Gronsveld, St. Geertrui, Gulpen, Eperheide, Epen, Kamerig,

Niswijlre, Vijlen, Holset, Vaals.

Variabiliteit. De Nederlandse exemplaren behoren tot de uit Duits-

land beschreven nominaatvorm met vrij brede witte banden op de bovenzijde der

vleugels. De zelden bij ons voorkomende tweede generatie is kleiner dan de nor-

male.

f. minor Derenne, 1932, Lamhill'wnea, vol. 32, suppl., p. 22. Opvallend kleine

exemplaren. Slangenburg (Zool. Mus.).

f. latealba Verity, 1950, Farf. It., vol. 4, p. A6. De witte banden op de boven-

zijde der vleugels duidelijk verbreed. Bij ons niet zeldzaam, zowel bij $ als $ .

f. an gustata Staudinger, 1887, Mém. Romanoff, vol. 3, p. 144. De witte ban-

den op de bovenzijde der vleugels duidelijk versmald. Bij ons weinig voorko-

mend. Kotten (Camping).

f. completa Derenne, 1926, Lambill/onea. vol. 26, p. 91. De donker bestoven

en daardoor niet opvallende witachtige vlek aan het einde der middencel op de

bovenzijde der voorvleugels ontbreekt geheel. Niet gewoon. Norg, Holset (van

Wisselingh) ; Borne (van der Meulen); Colmschate (Hardonk); Leuvenum

(Jonker); Elspeet (Mus. Rotterdam); Lochem, Bijvank (Zool. Mus.); Geulem

(Nijssen); Gronsveld (Rijk).
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f. interrupta nov. De (meestal kleine) witte vlek in het midden van de voor-

vleugelband ontbreekt. Niet gewoon. Norg (van Oorschot) ; Colmschate (Har-

donk); Ede, Slangenburg, Deurne, Geulem (Zool. Mus.); Aalten (van Galen);

Vij lener Bos (Leids Mus.).

Holotype: $ van 10.VII.1953, Ede, in collectie Zool. Mus.

[The white spot in the middle of the band of the fore wings, which is as a rule small,

fails.]

f. oblitera Robson & Gardner, 1886, Young Naturalist, Suppl., p. 1. De witte

band op de bovenzijde der vleugels ontbreekt gedeeltelijk. Zeldzaam. Roden,

1935 (Blom); Norg, 1934 (Landb. Hsch.); Almelo, 1940 (Pezie); Echt, 1936

(Rijk); Geulem, 1941 (Bentinck).

f. nigrina Weymer, 1884, Jahresber. natunviss. Ver. Elberfeld, vol. 6, p. 66.

pi. II, fig. 4. De witte tekening op de bovenzijde der vleugels ontbreekt geheel,

soms op een enkel spoor van een klein vlekje na. Onderzijde vrijwel normaal. (Er

bestaan ook zwarte exemplaren met afwijkende onderzijde, Weymer's fig. 5. Zij

zijn later door een bizondere naam onderscheiden). Borne, 1940 (Van der

Meulen).

f. lactofasciata nov. De tekening op de bovenzijde der vleugels niet wit, maar

crèmekleurig. Hoenderlo (Leffef); Aalten (van Galen); Gaanderen (Brou-

wer); Bijvank, $, 12.VI.1925 (holotype. Zool. Mus.).

[The markings on the upper side of the wings not white, but creamy.}

f. rufoannulata Verity, 1950, Farf. It., vol. 4, p. 46. Op de bovenzijde der

achtervleugels zijn de twee zwarte achterrandsvlekken bij de binnenrandshoek

roodbruin geringd. Stellig niet gewoon bij ons. Vorden, een niet eens heel dui-

delijk 5, Bijvank (Zool. Mus.); Slangenburg (Leids Mus.).

Limenitis populi L. In hoofdzaak beperkt tot het bosgebied van Zuid-Limburg.

Daarbuiten zijn slechts twee waarnemingen bekend geworden. Of de vlinder

echter een vast bestanddeel van de Zuidlimburgse bosfauna is, is lang niet zeker.

De oudste nauwkeurig gedateerde vangst in dit gebied stamt uit 1912 en de

jongste uit 1941. Daarna is geen enkel exemplaar meer gezien. Dit treft te meer,

waar juist de laatste jaren in deze bossen veel op Apatura's gejaagd wordt, zodat

eventuele populi's, die daar rondvlogen, zonder twijfel opgemerkt hadden moe-

ten worden. Geen enkele verzamelaar, die ik er naar vroeg in het zuiden, had

echter een spoor van de vlinder gezien. Uit de hierna volgende registratie van alle

in ons land gevangen of waargenomen exemplaren, waarbij we tot een totaal van

36 exemplaren komen, waar\^an het allergrootste deel uit Zuid-Limburg stamt,

blijkt evenwel, dat populi enige tijd stellig geen al te zeldzame vlinder in dit ge-

bied is geweest. Ongetwijfeld zijn de Limburgse vindplaatsen de uiterste voor-

posten van het Belgisch-Rijnlandse areaal en het zou daarom niet te verwonderen

zijn, wanneer de vlinder door ons niet bekende oecologische factoren weer tot

bezuiden onze grenzen teruggedrongen was.

De merkwaardige vangst op Terschelling is, evenmin als die van Hardinx-
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veld, faunistisch te verklaren. Het is jammer, dat op het waddeneiland niet steeds

een waarnemer aanwezig is, om te controleren, of populi er indigeen is.

In Denemarken zeldzaam, bekend van Seeland, Funen en Laaland en in een

paar exemplaren van Jutland. In Sleeswijk-Holstein in het oosten van Holstein

talrijk, overigens lokaal en zeldzaam. Bij Hamburg lokaal, in sommige jaren niet

zeldzaam, maar vroeger talrijker. Bij Bremen zeldzaam. In Hannover lokaal, maar

niet zeldzaam. In Westfalen lokaal, maar over het gehele gebied verbreid. In de

Rijnprovincie verbreid. In België verbreid in alle grote bossen van het Maas-

bekken. Niet op de Britse eilanden.

Eén generatie, die waargenomen is van eind mei (ongetwijfeld een zeer vroege

datum) tot in augustus (bekende data: 31.V tot 28. VII).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, 15.VI.1948, drie exemplaren in het bosgebied bij

West-Terschelling (Andersen). Z.H.: Hardinxveld, een rechter voorvleugel (volgens de

JoNCHEERE, 1933, TJjdschv. Entom., vol. 76, p. LXXXIII). Lbg.: Valkenburg, $, 1941

(Rijk); Meerssen, één exemplaar gezien in het Meerssenerbroek tussen 1930 en 1940

(Bentinck); Sint Pieter, 10.VII.1912, $ (Botzen); Sint Pietersberg, één Ç gezien op

31.V.1927 (van Wisselingh), één exemplaar gezien tussen 1930 en 1940 (Bentinck);

Gronsveld, 13.VII.1928 een $ , in 1930 vijf exemplaren gezien, juli 1932 een $ , augustus

1934 een $ , van een ander $ , dat door een vogel gevangen werd, alleen een vleugel

(Prick, 1938, Natumhist. Maandbl. Maasir., vol. 27, p. 88, zie ook Bentinck, 1931, Tijd-

schr. Entom., vol. 74, p. XXIX), bovendien in collectie Prick nog twee exemplaren, die

niet tot de reeds vermelde kunnen behoren: een $ zonder datum, e.l., en een Ç van juli

1938, verder van dezelfde vindplaats een $ , 27.VI.1932, een $ , 4.VII.1938 en een $ ,

28.VII.1938 (Bentinck), een $ van 4.VI.1936 (Mus. Rotterdam) en een 9 van 26.VII.

1941 (van Mastrigt); Gulpen, $, 21.VI.1929 (Mus. Maastricht); Mechelen, $, 17.VI.

1931 (Zool. Mus.); Lemiers, een $ tussen 1900 en 19I8 (Bentinck, 1932, Tijdschr.

Entom., vol. 75, p. IX); Vaals, een exemplaar enkele jaren voor 1931 (Bentinck, 1931,

Tijdichr. Entom., vol. 74, p. XXIX), twee mannetjes en twee wijfjes gevangen door Jacobi

(Rijk, 1932, Natumhist. Maandbl. Maastricht, vol. 21, p. 85), drie exemplaren in collec-

tie Kleijkers (één hiervan later in collectie Gielkens en een ^ van 12. VI. 1937 in Zool.

Mus.).

[Het is mogelijk, dat bij de nogal verwarde opgaven van Gronsveld (voor zover het de

door Prof. Prick verzamelde of geziene exemplaren betreft) en van Vaals een enkel exem-

plaar dubbel geteld is, maar daar staat tegenover, dat Kleijkers beslist meer populi's gezien

heeft dan de drie, die ik in 1938 nog in het schamele restant van zijn collectie aantrof, zodat

het totale aantal van 36 in geen geval te hoog is.]

Variabiliteit. De nominaatvorm is de Middenzweedse, waarmee onze

exemplaren overeenkomen. De vlinder is duidelijk sexueel dimorph. De man-

netjes zijn kleiner dan de wijfjes, de witte tekening op de bovenzijde der vleu-

gels is bij de wijfjes veel uitgebreider door de bredere banden en grotere vlekken

en haar abdomen is veel dikker. Prachtige afbeeldingen van typische exemplaren

vindt men bij Verity, Farf. It., vol. 4, pi. 39, fig- 33 ( ? ) en 34 ( 5 ) (1951).

f. diluta Spuler, 1901, Schmett. Eur., vol. 1, p. 15. De witte tekening op de

bovenzijde der vleugels sterk gereduceerd. De vlekken zijn veel kleiner dan bij

de typische vorm, ze zijn min of meer bruin bestoven en ontbreken zelfs gedeel-

telijk. Zie Verity, I.e., fig. 31 en Seitz, pi. 56 e, fig. 1. Bij de in ons land ge-

vangen mannetjes een geregeld voorkomende vorm. Ook Cabeau vermeldt dduia

als „commune" uit België {Rev. mens. Soc. ent. Nam., vol. 14, p. 23, 1914).
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Een prachtig $ is dat van Mechelen (Zool. Mus.), waarbij de band op de ach-

ter\deugels geheel verdwenen is, ook dat van Vaals in dezelfde collectie, waarbij

de achtervleugelband nog zwak aanwezig is.

Melitaeinae

Euphydryas Scudder

Euphydryas aurinia von Rottemburg. Vroeger verbreid over een groot deel

van het land, vooral op moerassige plaatsen. Zelfs kwam de vlinder hier en daar

in de duinen voor ! Maar met de ontginning van steeds meer terreinen, en vooral

door het drastische opruimen van het voornaamste biotoop, de blauwgraslanden,

is aurinia in ons land op steeds meer oude vliegplaatsen verdwenen. Nog slechts

enkele tientallen jaren geleden was de vlinder talrijk te vinden in het noorden

van Drente en in de Gelderse Vallei. Op het ogenblik komt hij daar nauwelijks

of in het geheel niet meer voor. En zo is het helaas op talrijke plaatsen gegaan,

waar vroeger bloeiende kolonies bestonden. De lijst van vindplaatsen geeft dan

ook slechts aan, hoe de verbreiding geweest is, niet, hoe zij nu is.

Eén generatie, waargenomen van eind april tot begin juli (25. IV tot 3. VII),

hoofdvliegtijd eind mei tot begin juni. De late datum in begin juli werd in 1942

genoteerd door H. Veen te Wapserveen.

Vindplaatsen. Fr.: Wolvega, Nijetrijne. Gr.: Groningen, Finsterwolde. Dr.:

Eelde, Eelderwolde, Paterswolde, Peize, Peizerwolde, Roden, Norg, Exlo, Hoogeveen,

Vledder Wapserveen, Havel te. Ov.: Volthe, Agelo, Weerselo, Albergen, Almelo,

Bornerbroek, Hengelo, Rijssen, Holten, Diepenveen, Deventer, Oud-Leusen, Beulaker-

wijde, Steenwijk, Steenwijkerwol d. Gdl.: Nijkerk, Harderwijk, Wiessel, Apeldoorn, Voorston-

den, Empe, Klarenbeek, Laag-Soeren, Brummen, Spankeren, Arnhem, Wageningen; Lochern,

Winterswijk, Aalten, Gendringen, Kruisberg, Doetinchem, Hummelo, Keppel; Montferland;

Nijmegen, Hatert, Groesbeek. Utr.: Rhenen, Amerongen, Doorn, Ruigenhoek (Blauwkapel),

Breukelen, Zegveld, Botshol. N.H.: Amsterdam (2.VI.1886, Leids Mus.). Z.H.: Noorden,

Nieuwkoop, Mije, Alfen, Gouda, Wassenaar, Den Deijl (1927, Botzen), Capelle aan den

IJsel (één exemplaar in 1942, Verkaik). N.B.: Breda, Ulvenhoutse Bos, Gilze, Rijen. LT den,

Den Düngen, Veghel, Nuenen, Helmond, Deurne, Asten. Lbg.: Plasmolen, Mook, Venlo,

Roermond, Herkenbosch, Posterholt, Weert, Susteren, Limbricht, Brunssum, Kerkrade, Eys,

Valkenburg, Bunde, Epen, Holset.

Variabiliteit. Daar von Rottemburg in zijn oorspronkelijke beschrij-

ving die van Geoffroy citeert, is de nominaatvorm die uit de omgeving van

Parijs. Volgens de verbreiding, die HiGGiNS in zijn monografie over het genus in

Trans. R. ent. Soc. London, vol. 101, p. 437—489 (1950) van deze vorm geeft

(I.e., p. 457—459), behoren ook onze populaties tot subsp. aurinia.

De individuele variabiliteit is zeer groot, vooral in kleine details, die niet zelden

lastig onder woorden zijn te brengen. De grootte van de exemplaren varieert aan-

merkelijk, in het bizonder bij de wijfjes, die vaak zeer fors zijn, maar ook dik-

wijls even klein als de mannetjes.

A. Afmetingen.
f. minima Gianelli, 1890, Ann. Ace. Agric. Torino, vol. 33, p. 19. Dwergen.

Niet gewoon, maar overal onder de soort nu en dan aan te treffen.
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B. Grondkleur.
f. ochrea Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 318. Alle lichte banden op de voorvleugels

eenkleurig geelachtig zonder spoor van rood. Bij ons niet gewoon, maar toch M^el

op de meeste plaatsen te vinden.

f. artemis Schiffermüller, 1775, Syst. Verz., p. 322. De grondkleur der vleugels

eenkleurig bruinrood zonder gele vlekken. Een zeer gewone vorm, die overal

onder de soort voorkomt.

f. namurcensïs Lambillion, 1909, Kev. mens. Soc. ent. Namiiroìse, vol. 9, p. 21.

Als de vorige vorm, maar de grondkleur donkerder, roder, opvallend verschillend

van de normale vorm. Nieuwkoop (Zoöl. Mus.).

f. obscurata Kroulikovsky, 1891, Bull. Soc. Nat. Moscou, année 1890, nouv.

série, vol. 4, p. 235, pi. VIII, fig. 2. Wortelhelft van voor- en achtervleugels

zwart, buitenhelft min of meer normaal. Wageningen (Ceton); Nieuwkoop

(Zoöl. Mus.); Breda (Leids Mus.).

f. nigrolimbata Schultz, 1906, Ent. Z. Guben, vol. 19, p- 205, fig. 1 en 2.

Zwarte achterrand op de bovenzijde der vleugels verbreed, zodat op de voor-

vleugels de achterrandsmanen verkleind zijn en op de achtervleugels zelfs geheel

ontbreken. Wapserveen, Groesbeek, Kerkrade (Zoöl. Mus.); Nieuwkoop (van

DER Vliet); Veghel (van Katwijk); Deurne (Nies).

f. sesquiargentea Verity, 1950, Farf. It., vol. 4, p. 72. De grondkleur is nor-

maal, maar de zwarte tekening is veranderd in doorzichtig zilverachtig wit. Een

exemplaar van Helmond, waarin de zwarte tekening tot een doorzichtig grijs is

geworden, is misschien het beste als een overgang tot deze vorm te beschouwen

(Zoöl. Mus.).

B. Afw ij kingen in de tekening.
f. virgata Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 318. De gele middenband der voorvleugels

is in de regel bij de voorrand door een zwarte lijn in tweeën verdeeld. Bij deze

vorm ontbreekt de zwarte lijn, zodat een brede gele middenband ontstaat. Eelder-

wolde (van Voorn); Loenen-Gdl, Botshol (Zoöl. Mus.); Wageningen (Ce-

ton).

f. rectiangula Cabeau, 1924, Rev. mens. Soc. ent. Nam., vol. 24, p. 17. Aan de

binnenrand der voorvleugels bevindt zich een opvallende liggende gele vlek, door-

dat de zwarte vlek, die daar de twee gele banden scheidt, weggevallen is. Holo-

type afgebeeld in Lambillionea, vol. 31, pi. XII, fig. 5 (1931). Apeldoorn (de

Vos); Wageningen (Lücker); Botshol (Westerneng); Nieuwkoop (Jonker);

Rijen (Mus. Rotterdam) ; Den Düngen (ten Hove) ; Helmond (Knippenberg)
;

Deurne (Zoöl. Mus.).

f. transversa Cabeau, 1928, Lambillionea, vol. 28, p. 11. De zwarte middenband

op de bovenzijde der voorvleugels (die, welke de gele postdiscaalband wortel-

waarts begrenst) sterk verbreed. Holotype afgebeeld in Lambillionea, vol. 31, pi.

VI, fig. 1 (1931). Wapserveen (Zoöl. Mus.); Gilze (de Joncheere).

f. interligata Derenne, 1926, Lambillionea, vol. 26, p. 91. Op de bovenzijde

der voorvleugels zijn de twee zwarte vlekken, die in het midden boven de bin-

nenrand staan, door een dwarsstreep met elkaar verbonden. Bij deze soort stellig

niet gewoon. Wapserveen, Deurne (Zoöl. Mus.).

f. deficiens Cabeau, 1928, Lambillionea, vol. 28, p. 11. Op de bovenzijde der



(168) B. J. Lempke : Catalogus der Nederlandse Aiacrolepidoptera 337

achtervleugels is de zwarte lijn, die de gele middenband franjewaarts begrenst,

verdwenen. Holotype afgebeeld in Lambillionea, vol. 31, pi. VI, fig. 6 (1931).

Nieuwkoop, Hatert (Zool. Mus.); Wageningen (Ceton); Ruigenhoek (Leids

Mus.).

f. nigromaculata nov. Op de bovenzijde der achtervleugels is de geelachtige

middenband zwart gevlekt. Niet al te zeldzaam. Eelderwolde, Wapserveen, Wa-
geningen, Hatert, Nieuwkoop, Mije, Epen (Zool. Mus.).

Holotype: $ van Wageningen, 2 5. V. 1942, in collectie Zool. Mus.

[The yellowish central band on the upper side of the hind wings is spotted with black.

The form is figured by Derenne in Lambillionea, vol. 31, pi. XII, fig. 2 (1931) under

the name of dubia Kroulikovsky. The true dubia (Bull. Soc. Nat. Moscou, nouv. série, vol.

4, pi. VIII, fig. f, année 1890, 1891) is however a quite different form, which has no
black spots in the central hind wing band.]

f. /mpuncla Schultz, 1906, Ent. Z. Guben, vol. 19, p. 205. Op de boven- en

onderzijde der achtervleugels ontbreken de zwarte stippen in de rode band voor

de achterrand. Goede exemplaren van deze vorm zijn zeer zeldzaam in ons land.

Kruisberg (D. B. Kroon); Wageningen (Camping). Overgangen met enkele

zwak ontwikkelde stippen komen iets meer voor: Klarenbeek (Coldewey);
Deurne (Zool. Mus.); Kerkrade (Latiers).

f. ocellata Caruel, 1944, Misc. Entom., vol. 41, p. 9, pi. 1, fig. 4. Een of meer

van de gele wortelvlekken op de onderzijde der achtervleugels voorzien van een

donkere kern. Niet zeldzaam, op vele plaatsen onder de soort voorkomend.

f. commacida Caruel, 1944, I.e., p. 10. Op de onderzijde der achtervleugels is

een van de gele wortelvlekken door een zwart afgezette gele verbindingsstreep

verbonden met de gele middenband. Vrij gewoon, op vele plaatsen onder de soort

voorkomend.

f. ligata Caruel, 1944, I.e., p. 10. Op de onderzijde der achtervleugels is de

tweede gele wortelvlek, vanaf de binnenrand gerekend, verbonden met de franje-

waarts ervan staande in dezelfde cel gelegen lichte vlek. Iets minder gewoon.

Wapserveen, Grebbe, Botshol, Nieuwkoop, Deurne, Kerkrade (Zool. Mus.).

f. sesostris Schultz, 1906, Ent. Z. Guben, vol. 19, p. 206, fig. 3. Op de onder-

zijde der achtervleugels ontbreken de gele wortelvlekken. Zeer zeldzaam. Wage-
ningen (Plantenz.k. Dienst); Deurne (Nijssen). Ook overgangen met gedeelte-

lijk ontbrekende wortelvlekken komen nu en dan voor: Deurne (Nijssen).

f. basiconfluens nov. Op de onderzijde der achtervleugels zijn alle gele wortel-

vlekken tot één grote vlek samengevloeid, die door een smalle bruine band van de

gele middenband is gescheiden, behalve aan de binnenrand, waar beide gele vel-

den verbonden zijn. Wageningen (holotype, van de Pol).

{All basal spots on the underside of the hind wings coalesce to one large spot, which is

separated by a narrow brown band from the yellow central band, except at the inner margin,

where the yellow areas are connected.}

f. inframaculata nov. Op de onderzijde der achtervleugels bevinden zich grote

zwarte vlekken in de gele middenband. Apeldoorn, $, 13.VI.1891 (holotype,

DE Vos).


